
 

 
 

AURORA HUNTER IN RUSSIA 

จุดเด่น 
 

• ตามลา่หาแสงเหนอื Northern Lights หรอืแสงออโรร่า ที�เมอืงมรูม์ันสค ์
• สมัผัสวถิชีวีติของชาวพื�นเมอืง ณ หมูบ่า้นซาม ินั�งรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลื�อน 
• สนุกตื�นเตน้กับการ ขบัรถสโนโมบลิ ตะลยุหมิะ 
• ชมความน่ารักของสนัุขแสนรู ้ณ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี9  
• ชม พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนํ9าแข็งพลงันวิเคลยีร ์
• ชมการตกแตง่ภายในของ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโก แตล่ะสถานลีว้นวจิติรตระการตา 
• ชม วหิารเซนตบ์าซลิ วหิารโดม 9 โดมประดบัประดาสสีนัสวยงาม  
• ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของรัสเซยี เพื�อเป็นสถานที�จัดงานแสดงใหญ่ๆ  
• ชม พระราชวงัเครมลนิ อนัตอกยํ�าถงึความยิ�งใหญข่องระบอบอตัตาธปิไตยของประเทศรัสเซยี 
• ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์เป็นวหิารที�สําคญัของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์ 
• ชอ้ปปิ�ง หา้งสรรพสนิคา้กมุ, ถนนอารบตั ยา่นการคา้สนิคา้ที�มชี ื�อเสยีง  

 

ชืFอโปรแกรม AURORA HUNTER IN RUSSIA   
จํานวน 7 วนั 5 คนื 



 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัทีF 1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อลัมาต ี- มอสโคว ์

 
07:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตูทางเขา้ 8 

เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ AIR ASTANA โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 
10:30 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศ

คาซคัสถาน โดยเที�ยวบนิที� KC932 
 
16:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อลัมาตี เมืองอลัมาตี ประเทศ

คาซคัสถาน (เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 
 
19:15 น. ออกเดนิทางต่อสู ่ทา่อากาศยาน เชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์

ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที�ยวบินที� 
KC875 

 
21:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี หลังผ่านขั �นตอนการตรวจ

หนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  
 
ทีFพกั  Ibis Moscow Paveletskaya หรอืเทยีบเทา่         
 

วนัทีF 2 พระราชวงัเครมลนิ - จตัรุสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งสรรพสนิคา้กมุ  

 
    เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําทา่นชม พระราชวงัเครมลนิ Grand Kremlin Palace บนที�ดนิกรรมสทิธิ:ของแกรนดป์รนิซ ์ซึ�ง

ไดจั้ดตั �งขึ�นตั �งแตค่รสิตศ์ตวรรษที� 14 บนเนนิโบโรวติสก ีออกแบบโดยทมีสถาปนกิภายใตก้ารบรหิาร
จัดการของคอนสแตนตนิ ธอน พระราชวังเครมลนิมีเจตนาที�จะตอกยํ�าถงึความยิ�งใหญ่ของระบอบ
อตัตาธปิไตยรัสเซยี คอนสแตนตนิ ธอน ยังเป็นสถาปนกิของเครมลนิอารม์ร ีและมหาวหิารพระครสิต์
ผูไ้ถ่พระราชวังเครมลนิเดมิเคยเป็นพระตํานักของซาร์ในมอสโก การก่อสรา้งพระราชวังรวมไปถงึ
ขั �นตอนการระเบดิอดตีพระราชวังสถาปัตยกรรมบาโรกในบรเิวณดังกล่าว ซึ�งออกแบบโดยรัสเตรลล ี
และคริสตจักรนักบุญจอห์นแบ็พทิสต ์ซึ�งก่อสรา้งขึ�นตามโครงการของ อโลอซีโิอเดอะนิวแทนที�
โบสถ์แห่งแรกที�สรา้งขึ�นในมอสโก ชม วหิารอสัสมัชญั Assumption Cathedral สรา้งโดย
สถาปนกิชาวอติาเลยีน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สทีองอร่ามสวยงาม ชม โบสถอ์ารค์
แอนเจล ไมเคลิ โบสถท์ี�สรา้งอทุศิใหก้ับนักบญุอารค์แอนเจล ไมเคลิ เป็นที�เก็บพระศพของพระเจา้
ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนาง
แอนนาที�ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญท่ี�สดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ ทําใหร้ะฆัง
แตก ปัจจุบันวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวังเครมลนิ ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1586 
ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที�   สดุในโลก ทําดว้ยบรอนซ ์นํ�าหนัก 40 ตัน และลูกกระสนุหนัก ลูกละ 1 
ตนั  

 
 

 
 
 



 

เทีFยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชม จตัรุสัแดง Red Square เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของรัสเซยี สรา้งขึ�นในสมัยพระเจา้อวีาน
ที� 3 เพื�อเป็นสถานที�จัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชมุนุมตา่งๆ ทา่นจะไดม้เีวลาอสิระถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ
กับ อนุสรณ์สถานเลนนิหรอืสุสานเลนนิ Lenin Mausoleum ซึ�งเก็บรักษาร่างของวลาดมีรี์ เล
นนิ ผูนํ้าคนสาํคัญของคอมมวินสิต ์และเปิดใหป้ระชาชนทั�วไปสามารถเขา้ไปเคารพศพได ้และ วหิาร
เซนตบ์าซลิ Saint Basil's Cathedral แห่งนี� ก็จะถอืวา่มาไม่ถงึประเทศรัสเซยี เป็นอาสนวหิาร
ของศาสนจักรออรโ์ธดอกซรั์สเซยี สรา้งโดยซารอ์วีานที� 4 หรอืซารอ์วีานจอมโหด เพื�อฉลองชยัชนะ
เหนือพวกมองโกลที�กรีธาทัพมาเมืองคาซาน เมื�อปี ค.ศ. 1552 ผลจากชัยชนะครั�งนี�ทําใหรั้สเซีย
สามารถรวมชาตไิดเ้ป็นปึกแผ่น จงึสรา้งมหาวหิารแห่งนี�ข ึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1555 มหาวหิารเซนตบ์าซลิมี
รูปทรงที�ไม่เหม ือนโบสถอ์ื�น คอืมโีดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที� 9 ที�อยู่ตรงกลาง ทําใหอ้าคารมรีูปทรง
แปดเหลี�ยม ดว้ยสถาปัตยกรรมที�ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีโบราณอันไดรั้บอทิธพิล
มาจากไบแซนไทน์ที�เป็นโดมทรงหัวหอมกับสถาปัตยกรรมที�เรยีกกันวา่รัสเซยีนกอธกิ หอคอยสงูรูป
กระโจมเป็นอทิธพิลจากยโุรปตะวันตก ผลลพัธท์ี�ออกมาจงึกลายเป็นหอคอยสงูรูปแทง่เทยีนกําลังลกุ
ไหมบ้นปลายลําเทยีน สง่ความโชตชิว่งชัชวาลยเ์ป็นเครื�องบูชาเทพเจา้บนสวรรค ์มหาวหิารนี�ไดรั้บ
การออกแบบโดยสถาปนิกชื�อปอสตน์ิค ยาคอฟเลฟ Postnik Yakovlev และดว้ยความงดงามของ
สถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรื�องเล่าสบืตอ่กันวา่ ซารอ์วีานที� 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหา
วหิารแหง่นี�มาก จงึมคํีาสั�งใหป้นูบําเหน็จแกส่ถาปนกิผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั �งสอง เพื�อไมใ่ห ้
สถาปนิกผูนั้ �นสามารถสรา้งสิ�งที�สวยงามกว่านี�ไดอ้กี การกระทําในครั�งนั�นของพระเจา้อวีานที� 4 จงึ
เป็นที�มาของสมญานามอวีานผูโ้หดรา้ย Ivan The Terrible อสิระทา่นชอ้ปปิ�งที� หา้งสรรพสนิคา้กุม 
Gum หา้งสรรพสนิคา้ที�เก่าแก่ที�สดุในเมอืงมอสโก แต่มชี ื�อเสยีงในเรื�องของสนิคา้อันมใีหเ้ลอืกซื�อ
กนั อยา่งหลากหลายชนดิ หา้งสรรพสนิคา้กมุหรอือกีสถานที�หนึ�งที�มสีถาปัตยกรรมที�เกา่แกข่องเมอืง
นี� หา้งสรรพสนิคา้กุม ก่อสรา้งขึ�นในปีค.ศ. 1895 มคีวามสวยงาม และโดดเด่นมากลักษณะชองตัว
อาคารเป็นอาคารสงู 3 ชั �น มรีา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายสําหรับใหผู้ท้ี�เดนิทางหรอืผูท้ี�ชอบการชอ้ป
ปิ� งถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สนิคา้ที�นี�อาจจะมีทั �งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที�ดูหรูหราโอ่อ่า 
และที�สําคัญตั �งอยู่บรเิวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดงหา้งสรรพสนิคา้กมุมกีารจําหน่ายสนิคา้ประเภท
อปุโภคและบรโิภคเชน่ เสื�อผา้ ของใชใ้นครัวเรือน สนิคา้ที�มชี ื�อมยีี�หอ้ เครื�องสําอางค ์นํ�าหอม และ
สนิคา้ที�เป็นประเภทของที�ระลกึซึ�งมใีหเ้ลอืกกันอยา่งหลากหลายทเีดยีว จากนั�นแวะถ่ายรูปกบั วหิาร
เซนตซ์าเวยีร ์St. Saviour Cathedral เป็นวหิารที�สําคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช ้
ประกอบพิธีกรรมที�สําคัญระดับชาต ิสรา้งเป็นที�ระลกึถงึพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที�1 สามารถขับไล่
กองท ันโปเลยีนไปได ้ 

 
 

 
 
คํFา บรกิารอาหารคํFา ณ ภตัตาคาร  
 
ทีFพกั Ibis Moscow Paveletskaya หรอืเทยีบเทา่                  
 

วนัทีF 3 มอสโคว ์- มูรม์นัสค ์- หมูบ่า้นซาม ิ- ขบัรถสโนโมบลิ - ตามลา่หาแสงเหนอื 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลานําท่านเดนิทางสู่ **โปรแกรมและเมอืงทีFพกั อาจมกีารสลบัปรบัเปลีFยนตามความ
เหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเทีFยวบนิ และสภาพอากาศ** 
 

--:-- น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน มูรม์นัสค ์โดยสายการบนิ …….... เที�ยวบนิที� ......... (ระยะเวลา
ประมาณ 2:20 ชั�วโมง) 



 

 
--:-- น. เดนิทางถงึ เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมูรม์นัสค ์Murmansk ซึ�งเป็น

เมอืงท่าของรัฐมูรม์ันสคอ์๊อบลาสต ์Murmansk Oblast อยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลม
โคลายื�นไปในมหาสมุทรเป็นเมอืงที�อยู่ตดิกับประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วยซ์ึ�งเป็นเมอืงทา่ที�สําคัญ
ในการมุง่หนา้ออกสูอ่ารค์ตกิ  
 

เทีFยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู่ หมู่บา้นซาม ิSami Village ณ หมู่บา้นชาวพื�นเมืองซามนิี� ท่านจะไดส้ัมผัสถงึวถิีชวีติ 
ศลิปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตง่กายของชาวพื�นเมอืงซามทิี�ใชช้วีติอาศยัอยู่ตั �งแตบ่รรพบรุุษใน
แถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชึวีติดั �งเดมิ ชมสัตว์
เมอืงหนาว เชน่ กวางเรนเดยีร ์Reindeer หมาป่าFoxes เพื�อใชป้ระโยชน์ในการเดนิทางรวมทั �งเป็น
เป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์ น ัFงรถเทียมกวางเรนเดียรล์ากเลืFอน Reindeer 
Sledding แบบชาวพื�นเมืองซาม ิจากนั�นใหท้่านไดส้นุกตื�นเตน้กับการ ขบัรถสโนโมบลิ Snow 
Mobile ตะลยุหมิะ ที�ทา่นสามารถขบัรถไปบน 
 

 
 
คํFา บรกิารอาหารคํFา ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลานําท่าน ตามล่าหาแสงเหนอื Northern Lights หรือ แสงออโรร่า Aurora Borealis 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิที�จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที�ทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงฤดูหนาว
เทา่นั�น ซึ�งแสงจะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวที�พาดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ�าคนื **การพบเห็นปรากฏการณ์
แสงเหนอื เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิมส่ามารถกําหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีF
จะไดเ้ห็นขึ9นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสําคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีFยนไดต้ามความ
เหมาะสม** 
 

ทีFพกั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่             
     
 

                                   
 
 

วนัทีF 4 อนุสาวรยีอ์โลชา - ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี9 - พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายนํ9าแข็ง - ตามลา่หาแสงเหนอื 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

จากนั�นนําท่านชม อนุสาวรยีอ์โลชา Alyosha Memorial ที�สรา้งขึ�นเพื�ออุทศิใหก้ับเหล่าทหาร
กองทัพของโซเวยีตที�สามารถตรงึกองกําลังเพื�อหยุดยั �งการรุกคบืจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั�น
ขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีนํ� าหนักกว่า 5,000 ตัน และเยี�ยมชม
สวนสาธารณะที�มคีวามสวยงาม  
 

เทีFยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสู ่ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี9 Siberian Husky Farm ใหท้่านไดช้มความ

น่ารักของสนัุขแสนรู ้เป็นพันธุท์ี�ฉลาดเฉลยีวและแข็งแรงมากโดยอาศัยอยู่ในเขตเมอืงหนาว ซึ�งชาว
แลปป์ไดเ้ลี�ยงสนัุขพันธุน์ี�เพื�อใชใ้นการลากเลื�อนบนนํ�าแข็งหรอืหมิะ ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ 
น ัFงรถเทยีมสุนขัฮสักี9ลากเลืFอน Husky Sledding โดยที�ฟารม์นี�จะบรกิารตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น 
ขนมพื�นเมือง กับบรรยากาศตอ้นรับที�แสนจะอบอุ่น จากนั�นนําท่านชม พพิธิภณัฑเ์รอืทําลาย
นํ9าแข็งพลงันวิเคลยีร ์Nuclear Powered Icebreakers รุ่น Lenin ซึ�งเป็นเรือทําลายนํ�าแข็ง
พลังนวิเคลยีรร์ุ่นแรก เปิดตัวเมื�อปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจําการแลว้ ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑไ์ด ้
ใหนั้กทอ่งเที�ยวไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบทา่อยู่ที�เมอืงมูรม์ันสค ์Murmansk ในอดตีเรอืลํานี�ใชต้ัดนํ�าแข็ง
เพื�อเปิดทางนํ�าแข็งใหเ้รอืเดนิสมุทรในการขนสง่สนิคา้ โดยในปัจจุบันยังมเีรอืทปีฏบิัตกิารตัดนํ�าแข็ง
อยู ่

 
คํFา  บรกิารอาหารคํFา ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลานําท่าน ตามล่าหาแสงเหนอื Northern Lights หรือ แสงออโรร่า Aurora Borealis 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิที�จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที�ทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงฤดูหนาว
เทา่นั�น ซึ�งแสงจะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวที�พาดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ�าคนื **การพบเห็นปรากฏการณ์
แสงเหนอื เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิมส่ามารถกําหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีF
จะไดเ้ห็นขึ9นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสําคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีFยนไดต้ามความ
เหมาะสม** 

 
ทีFพกั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 

วนัทีF 5 มูรมนัสก ์- มอสโคว ์- สถานรีถไฟใตด้นิ - ถนนอารบตั 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน มูรม์นัสค ์เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี 
 **โปรแกรมและเมอืงทีFพกั อาจมกีารสลบัปรบัเปลีFยนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบั

เวลาของเทีFยวบนิ และ สภาพอากาศ** 
 

--:-- น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เซเรเมยีเตโว เมอืงมอสโคว ์โดยสายการบนิ ............ เที�ยวบนิ
ที� ........... 

 
--:-- น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เซเรเมยีเตโว เมอืงมอสโคว ์
 
คํFา  บรกิารอาหารคํFา ณ ภตัตาคาร  

พิเศษ..ถ้ามีเวลา  นํ าท่าน ล่องเรือตดั นํ9าแข็ง Moscow Icebreaker River Cruise by 
Radisson Cruise ชมความสวยงามสองฝั�งแม่นํ�ามอสกาวา Moskva ดื�มดํ�าบรรยากาศในช่วงฤดู
หนาวโดยอาจมหีมิะและนํ�าแข็งเต็มในแม่นํ�าทั �งสองขา้งทาง **เป็นโปรแกรมเสรมิมคีา่ใชจ้า่ย



 

สอบถามมคัคุเทศก ์การลอ่งเรอืข ึ9นอยูก่บัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และใน
กรณีนํ9าในแม่นํ 9ากลายเป็นนํ9าแข็งทีFหนามากจนทําใหไ้ม่สามารถล่องเรอืได*้* นําท่านชม 
สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์การตกแตง่ภายใจของแตล่ะสถานีลว้นวจิติรตระการตา ไม่วา่จะเป็นงาน
ปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส กระจกส ีอกีทั �งโคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ลว้น
ปราณีต วจิติรบรรจง ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปปิ� ง ถนนอารบตั ย่านการคา้ มขีองซื�อของขายมากมาย 
เป็นถนนที�ข ึ�นชื�อของ กรุงมอสโคว ์

 
ทีFพกั  Ibis Moscow Paveletskaya หรอืเทยีบเทา่ 
         

วนัทีF 6 มอสโคว ์- อลัมาต ี

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เชเรเมเตยีโว กรุงมอสโคว ์
 

09:10 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีโดยสายการบนิ AIR ASTANA เที�ยวบนิที� KC872 
 
16:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาต ี(เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 
 

วนัทีF 7 อลัมาต ี- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
01:00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASTANA เที�ยวบนิที� KC931 
 
08:55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
 
หมายเหตุ 
**โปรแกรมแตล่ะสถานทีFอาจมกีารสลบัวนัเยีFยมชมเพืFอใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมกีารเปลีFยนแปลง
ไดเ้นืFองดว้ยเหตุผลของเวลาหรอืสถานการณ์อืFนๆ ทีFนอกเหนอืการควบคมุ แตจ่ะถอืผลประโยชข์องลกูคา้
เป็นสําคญั** 
 
 

อตัราค่าบรกิาร  
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีFยว วซีา่ 

เดอืน  พฤศจกิายน 
09 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61 KC872/09:10 น. 54,555 54,555 54,555 8,900 - 
16 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61 KC872/09:10 น. 55,555 55,555 54,555 8,900 - 
17 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61 KC872/09:10 น. 55,555 55,555 54,555 8,900 - 
25 พ.ย. 61 - 01 ธ.ค. 61 KC872/09:10 น. 54,555 54,555 54,555 8,900 - 
30 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61 KC872/09:10 น. 

* วนัพ่อ 
55,555 55,555 54,555 8,900 - 

เดอืน ธนัวาคม 
07 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61 KC872/09:10 น. 

* วนัพ่อ 
56,555 56,555 55,555 8,900 - 

09 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 KC872/09:10 น. 
* วนัรัฐธรรมนูญ 

55,555 55,555 54,555 8,900 - 

เดอืน มกราคม 
21 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 KC276/13:35 น. 52,555 52,555 52,555 8,900 - 
28 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62 KC276/13:35 น. 52,555 52,555 52,555 8,900 - 
เดอืน กมุภาพนัธ ์



 

04 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 KC276/13:35 น. 53,555 53,555 53,555 8,900 - 
11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 KC276/13:35 น. 53,555 53,555 53,555 8,900 - 
18 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 KC276/13:35 น. 52,555 52,555 52,555 8,900 - 
เดอืน มนีาคม 
04 ม.ีค. 62 - 10 ม.ีค. 62 KC276/13:35 น. 53,555 53,555 53,555 8,900 - 
 
* ขากลบั Flight KC872 เวลา 09:10 น. - 16:35 น. / KC931 เวลา 01:00 น. - 08:55 น.   
* ขากลบั Flight KC894 เวลา 10:00 น. - 16:25 น. / KC231 เวลา 20:20 น. - 04:55 น.+1 (TSE) 
* ขากลบั Flight KC276 เวลา 13:35 น. - 21:00 น. / KC931 เวลา 10:00 น. - 08:55 น.  
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีที�ท่านตอ้งออกตัrวเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัrวที�สามารถเลื�อนเวลา และวันเดนิทางได ้
เพราะจะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนวันเวลาบนิ มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ 
ทั �งสิ�น 

• กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื�อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
• กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ที�หลังจากที�ไดช้ําระค่ามัดจําทัวร ์หรอืค่า

ทัวร์สว่นที�เหลอื กรณีที�ท่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชื�อคู่นอนกับเจา้หนา้ที�ให ้
ทราบ  

• กรณีที�ออกตัrวเครื�องบนิแลว้สะกดชื�อ-นามสกลุผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการสง่
สาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตัrวเครื�องบนิ 

• กรณีเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั�นถา้แจง้หลังจาก
เจา้หนา้ที�ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี� 

• หลังจากที�ท่านไดช้ําระค่ามัดจํา และค่าทัวร์สว่นที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง 
ทางบรษัิทจะจัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ี�ทา่นไดร้ะบไุว ้

• ราคาทัวรใ์ชต้ัrวเครื�องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื�อนวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวนัเดนิทางที�
ระบเุทา่นั�น 

• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ที�ไมรู่จั้กกนั กรณีที�ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่
พักเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นั�น 

• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลกูคา้ที�เดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิ (พักเดี�ยว) ขึ�นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP 

จะไมม่ใีนบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิําหรับนักทอ่งเที�ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื�อเป็น

สนินํ�าใจกับผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ้่ายส่วนนี�เพื�อมอบใหห้ัวหนา้ทัวร์
ระหวา่งการเดนิทาง 

• โปรแกรมนี9มไีฟลท์บนิภายในประเทศ ฉะน ั9นขอสงวนสทิธิ|ในการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆ ท ั9งส ิ9น 
• ทางบรษิทัจะแจกนํ9าดืFมใหท้า่นทา่นละ  2  ขวด ณ สนามบนิ เนืFองจากระหวา่งเดนิทางทีFรสัเซยีจะ

ไม่มนํี 9าบรกิาร จงึขอแนะนําใหท้่านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมนํี9าใหท้่านละ 1 ขวด
เพยีงคนืแรกเทา่น ั9น 

 
อตัราคา่บรกิารนี9รวม 

• คา่ตัrวเครื�องบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASTANA 
• ค่าที�พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเท

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอืกจิกรรมอื�นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ:ในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 
อาจจะมกีารปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ:นการเปลี�ยนแปลง 
• คา่อตัราเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ที�ระบไุวใ้นรายการ  
• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดนิทางเพื�อใหค้รอบคลุมในเรื�องสขุภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี�ยประกันเริ�มตน้ 390 บาท ขึ�นอยู่
ระยะเวลาการเดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถที�ชาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนี9ไมร่วม 
• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
• คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 



 

• คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด ฉะนั�นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์�าหนักดังนี� 
กระเป๋าโหลดใตเ้ครื�องบนิจํานวนไม่เกนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึ�นเครื�องได ้
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานี�ทางบรษัิทจะไม่รวมคา่ภาษีทอ่งเที�ยวหากมกีารเก็บ

เพิ�ม 
• คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%, คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
• คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
• ค่าวซี่าสําหรับพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจําตัวคนต่างดา้ว 3. 

ใบสําคัญถิ�นที�อยู่ 4. สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิ�ว 2 รูป ทาง
บรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนินการยื�นวซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
 

เง ืFอนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิ:ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน 
ซึ�งในกรณีนี� ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซี่า (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นให ้
ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิ:ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล
ตา่งๆ 

3. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมเนื�องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พักในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัย
ธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใน
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�กอง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่วา่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิท
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื�องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั �งบริษัทจะไม่
รับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอืคน
ตา่งดา้วที�พําพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิ:ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิท นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

5. เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมัดจํา หรอืทั �งหมดไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืชําระโดยตรงกับ
ทางทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ ของบรษัิทที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 

 
 

เง ืFอนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองทีFน ัFง 

• กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท  
• สว่นที�เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําท ั9งหมด  
• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 10,000 บาท  



 

• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ั9งหมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ 

จะทําการลื�นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยที�ไม่สามารถเรยีกคนื
ได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัrว 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ:ที�จะไม่รับผดิชอบตอ่ค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรือ
ล่าชา้ของสายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตาม
สถานที�ตา่งๆ ที�เกดิขึ�นเหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 
 



 

 
ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 

 
ชืFอ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีFตดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จํานวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชืFอผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชืFอ – นามสกลุ:    
เลขทีFพาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชืFอ – นามสกลุ:    
เลขทีFพาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชืFอ – นามสกลุ:    
เลขทีFพาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชืFอ – นามสกลุ:    
เลขทีFพาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชืFอ – นามสกลุ:    
เลขทีFพาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            
หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            
หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนื9อววั ☐  ไมท่านเนื9อหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิFมเตมิ: 
    
    
   
   
 
 


