
              

 

    

 

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ: มอสโคว-์มูร์มนัสค ์� วนั � คืน 

โดยสายการบิน AIR ASTANA (KC) 

 



              

 

    

 

 
 
 
 
วนัที� �  กรุงเทพ  - มอสโคว ์                           (-/-/-/) 
วนัที� � MOSCOW – MURMANSK                                        (B/L/D) 
วนัที� (  MOSCOW – MURMANSK                                        (B/L/D/)  
วนัที� ) MURMANSK - MOSCOW                                         (B/L/D) 
วนัที� *  พระราชวงัเครมลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร–์จตัรุสัแดง–มหาวิหารเซนตบ์าซิล-กุม(B/L/D) 
วนัที� ; วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์- METRO – ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - สนามบินดามาเดียดาวา   (B/L/-

) 
วนัที� C กรุงเทพ ฯ (-/-/-) 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ �-( ทา่น) 
ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่� ทา่น) 
ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่� ทา่น) 

พกัเดียวเพิ�ม 

31 ต.ค.-06 พ.ย.62 
26 พ.ย.-02 ธ.ค.62 58,999.- 58,999.- 57,999 7,000 

10-16 ธ.ค.62 59,999.- 59,999.- 58,999 7,000 

31 ธ.ค.-06 ม.ค.63 67,999.- 66,999.- 65,999 9,000 

14-20 ม.ค.63 
28 ม.ค.-03 ก.พ.63 
18-24 ก.พ.63 
10-16 มี.ค.63 

58,999.- 58,999.- 57,999 7,000 



              

 

    

 

วนัที�สอง    MOSCOW – MURMANSK                                                    (B/L/D) 

XC.0X น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชัZน 4  
เคานเ์ตอร ์ U14 – U16 ประต ู[ โดยสายการบิน AIR ASTANA  
พบกบัเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

�X.15 น. �ออกเดินทางสู ่เมืองมอสโควโ์ดยสายการบินAIR ASTANA เที�ยวบินที� KC932 

 
 (16.)* น. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบิน ALMATY)  
19.15 น. �ออกเดินทางสูเ่มืองมอสโคว ์โดยเที�ยวบินที� KC875 
21.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์หลงัผ่านขัZนตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่�พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทียบเทา่ 
 
 
เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 
.........น. ออกเดินทางสู่เมืองมมูั(นสค ์โดยสายการบิน ….. เที�ยวบินที�..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ 0.12 ช.ม.) 
..........น. ถึงสนามบินมรูม์นัสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ นําท่านสู่ เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 
เที�ยง  � รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

จากนั(นนําท่านเดินทางสู่ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักีZ  (Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรูพ้นัธุ์
ฮสักี(  ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณน์ั �งรถเทียมสุนขัฮสักีZ ลากเลื�อน (Husky Sledding) 
 
 

 
 
 
 
 
 
คํ �า 

วนัแรก      กรุงเทพ  - มอสโคว ์                                                  (-/-/-/)  



              

 

    

 

 � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ�งเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ที�จะปรากฏนั(นในช่วง
ตอนกลางคืน และในช่วงหนา้หนาวเท่านั(น*** ซึ�งโอกาสที�จะไดเ้ห็นขึ( นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 
โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 

� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่�พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรอืเทียบเทา่ 

เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ อิสระใหท่้านไดส้นุกตื�นเตน้กบัการขบัรถ Snow mobile หลงัจากนั(นเดินทางสู่ 
หมูบ่า้นซามิ *** ซึ�งโอกาสที�จะไดเ้ห็นขึ( นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเที�ยวชม หมู่บา้น   ซามิ (Sami Village) ณ หมูบ่า้นชาวพื( นเมืองซามิ ท่านจะไดส้มัผสัถึงวถีิชีวติ 
ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื( นเมืองซามิที�ใชชี้วติอาศยัอยูต่ั(งแต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวยี ชมสตัวเ์มืองหนาวเชน่ กวางเรนเดียร ์
(Reindeer) จากนั(นนําท่านสู่เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

 

วนัที�สาม     MOSCOW – MURMANSK                                                    (B/L/D/)     



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ �า 
 � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ�งเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ที�จะปรากฏนั(นในช่วง
ตอนกลางคืน และในช่วงหนา้หนาวเท่านั(น*** ซึ�งโอกาสที�จะไดเ้ห็นขึ( นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 
โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 
� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่�พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรอืเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

วนัที�สี�    MURMANSK - MOSCOW                                                    (B/L/D) 

วนัที�หา้    พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์– จตัรุสัแดง –มหาวิหารเซนตบ์าซิล- กุม    
                                                                                                                                        (B/L/D) 

 
 
เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเที�ยวชมเมือง รวมถึงเยี�ยมชมเรือตดันํ(าแข็งพลงังานนิวเคลียร ์(เลนิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
.........น.  ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เที�ยวบินที� ..... 
.........น.  ถึงสนามบินมอสโคว ์ นําท่านสู่เดินทางสู่กรุงมอสโคว ์
ค ํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่�พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทียบเทา่ 
 
  

เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ( นในปี ค.ศ.JJKL โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 
เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสั �งใหส้รา้งเพื�อใชป้้องกนัศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที�เป็น
เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตาม
ความเชื�อของชาวรัสเซียเครมลินคือที�
ส ถิ ต ย์ ข อ ง พ ร ะ เ จ ้ า  ปั จ จุ บั น
พระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์และ
ที�ตั(งสถานที�สาํคญัหลายแห่ง เช่น สภา
คองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอี
วานมหาราชและสิ�งก่อสรา้งอื�นๆอีก
มากมาย  
จากนั( นเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี�แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที�อยู่ในบริเวณ
พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑนี์( เป็นสถานที�เก็บสมบติัลํ(าค่ากว่า K,222 ชิ( น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื�อง



              

 

    

 

ป้องกนัตวั หมวก เสื( อเกราะที�ใชร้บในสมรภูมิ เครื�อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื�องทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซาร์
และซารีน่าซึ�งหาดูไดย้ากยิ�ง 

 กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั(น เดินทาง สู่  จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ซึ�งเป็น
สถานที�สาํคญัตั(งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรสั
ที�สวยงามที�สุดในโลก เป็นสถานที�เก็บศพเลนินศาสดา
ของประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหิน
อ่อน นับลา้นชิ( นตอกลงบนพื( นจนกลายเป็นลานหิน
โมเสกเป็นพื( นที�ลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรัสแดงนั(น 
เป็นที�ตั(งของกิโลเมตรที�ศูนยข์องรสัเซีย สงัเกตุไดจ้ากที�
พื( นถนนจะมีสญัลกัษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี(
เองก็จะมีนักท่องเที�ยวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนั(นและโยน
เศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพื�ออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาที�มอสโควอีกครั(ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงนี(
มีพื( นที�กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาํหน้าที�เป็นสถานที�จดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุค
หลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเค
รมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   
นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ�งสถาปัตยกรรมที�
กลายเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงที�
มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั(ง ตระหง่าน
สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สรา้งขึ( นโดยพระ
เจา้อีวานที� K (Ivan the Terrible) เพื�อเป็นอนุสรณ์สถาน
ในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลที�เมืองคาซาน ใน
ปี พ.ศ. 02ab หลงัจากถูกปกครองกดขี�มานานหลายรอ้ย
ปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 
Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทํา
ใหมี้เรื�องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจา้อีวานที� K ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี( มากจึงมี
คาํสั �งใหป้นูบาํเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั(งสอง เพื�อไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้(นสามารถสรา้ง
สิ�งที�สวยงามกว่านี( ไดอี้ก การกระทาํในครั(งนั(นของพระเจา้อีวานที� K จึงเป็นที�มาของสมญานามอีวานมหา
โหด 
จากนั(นนําท่าน ชอ้ปปิZ งตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ที�เก่าแก่ที�สุด
ในกรุงมอสโก แต่มีชื�อเสียงในเรื�องของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซื( อกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้
กุม หรืออีกสถนที�หนึ�งที�มีสถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ของเมืองนี(  หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ( นในปีค.ศ. 1895 
มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชั(น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมาย
สาํหรบัให ้
ผูที้�เดินทางหรือผูที้�ชอบการชอ้ปปิ( งถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ที�นี�อาจจะมีทั(งรูปลกัษณ์ ภายในและ
ภายนอกที�ดูหรูหราโอ่อ่า และที�สาํคญัตั(งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม 



              

 

    

 

วนัที�หก    วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์- METRO – ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - สนามบินดามาเดียดาวา   (B/L/-)

        

มีการจําหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื( อผ้า ของใชใ้นครัวเรือน สินค้าที� มีชื�อมียี�ห ้อ 
เครื�องสาํอางค ์นํ(าหอม และสินคา้ที�เป็นประเภทของที�ระลึก ซึ�งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่� IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา่ 
 

 
เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ( นเมื�อปี ค.ศ.
1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรที์� 1 
เพื� อ เป็ น อ นุ สรณ์ แห่ งชัยชน ะและแสดง
กตัญiุตาแด่พระเป็นเจา้ที�ทรงช่วยปกป้อง
รสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดย
ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี 
ค.ศ.1990 สตาลินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสต์ใน
ขณะนั(นไดส้ั �งใหทุ้บโบสถทิ์( งเพื�อดัดแปลงเป็น
สระว่ายนํ( าที� ใหญ่ที� สุดในโลกจนเมื�อปีค.ศ.
1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติั
ให้มีการก่อสร้างวิหารขึ( นมาใหม่ด้วยเงิน
บริจาคของคนทั(งประเทศ ซึ�งจาํลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารนี( จึงกลบัมายืนหยดัที�เดิมอีกครั(ง
โดยสรา้งเสร็จสมบูรณ์และทําพิธีเมื�อวนัที� 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารนี( ใชใ้นการประกอบ
พิธีกรรมสาํคญัระดบัชาติของรสัเซีย  
นําท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทัZงนีZ ขึZ นอยู่กับความเหมาะสมในการรบัชมสถานี 
METRO ของการเดินทางวนันัZนๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ( นในปี ค.ศ.Ja1J โดยไดร้บัการยกยอ่งจากทั �ว
โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นที�สวยที�สุดในโลก ซึ�งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที�แตกต่างกนั ในสมยั
สงครามโลกครั(งที� 0 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัที�ดีที�สุดเพราะมีโครงสรา้งที�แข็งแรงรวมทั(ง
การก่อสรา้งที�ขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย J2 เมตร และบางสถานียงัเป็นที�บญัชาการระหวา่งสงครามอีกดว้ย 
ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นที�กรุงมอสโควมีถึง JJสาย Jbk สถานีดว้ยความยาวทั(งหมด 0k2 ก.ม.  
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

จากนั(นนําท่านขึ( นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก 
เป็นบริเวณที�มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที�อยู่เบื( องล่างไดโ้ดยทั(งหมด จึงทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรค
คอมมิวนิสตใ์นอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี( เป็นที�ตั(งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื( นที�ดงักล่าวเป็นที�ตั(ง
ของมหาวิทยาลยัมอสโคว และเป็นจุดชมวิวที�สวยที�สุดในมอสโคว ที�คู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึง
เป็นจุดที�นักท่องเที�ยวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลาอาํลากรุงมอสโคว ์  จากนัZนนาํทา่นเดินทางสู ่สนามบินดามาเดียดาวา 

13.45 น. �� ออกเดินทาง สูส่นามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที�ยวบินที� 
KC276  
                    (มีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
21.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง LAMATY ประเทศคาซคัสถาน (รอเปลี�ยนเครื�อง) 

01.05 น. ออกเดินทางจากเมือง ALMATY โดยสายการบิน AIR ASTANA เที�ยวบินที� KC931 
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

** ในกรณีที�คณะออกเดนิทางตํ �ากว่า �* ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี�ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** ในกรณีที�คณะออกเดนิทางตํ �ากว่า �* ทา่น หรอืต ํ �ากว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเตมิ ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
เงื�อนไขในการจองทวัร ์ 
�งวดที� � : สาํรองที�นั �งจา่ย �*, XXX บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน ( วนั) พรอ้มสง่สาํเนาหนงัสือเดินทาง 
 ที�นั �งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เทา่นัZน 
�งวดที� � :ชาํระยอดสว่นที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �X วนั  
� หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 
 
 

กรณียกเลิก 

วนัที�เจด็     กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 



              

 

    

 

�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึZ นจริง ณ วนันัZน ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น 
ค่าตั ~วเครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บรษิทัฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทัZงหมดในทุกกรณี 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 
�สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั(น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้าน
เปิด  
  หอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
� กรณีเดินทางเป็นตั vวกรุป๊ หากออกตั ~วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้
�กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื�อง สายการบินไทย ใหท่้านละ 1 ใบ นํ(าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือ
ขึ( นเครื�อง (Hand carry) นํ(าหนักตอ้งไมเ่กิน L ก.ก.Jใบ  
 
อตัรานีZ รวม               
�ค่าตั vวเครื�องระหวา่งประเทศชั(นประหยดั ECONOMY CLASS ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊//รวมภาษีสนามบิน และ
ธรรมเนียมเชื( อเพลิง  
�ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ(ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 
�ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ที�ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 
�แจกนํ(าดื�มวนัละ J ขวด     
�ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุไวใ้นรายการ  

�ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล *XX,XXX บาท  
  วงเงินคุ ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั( น” เงื�อนไขตาม

กรมธรรม)์ 
� ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ k เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ Lb ปี ทางบริษัทประกนัฯ จะชดใชค่้าสินไหม 
     ทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 
 
 
 
 
อตัรานีZ ไม่รวม     

�ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็     
�ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื�นๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
�ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
�ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
�ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น 1  เหรียญ USD /ท่าน X k วนั =1� USD 
�ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ�น 0 เหรียญ USD/ท่าน X k วนั= J0 USD 



              

 

    

 

�ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 1 เหรีญ USD/ท่าน X L วนั =0J USD 
รวมทิป  *� USD /ทา่น/ทรปิ 
 
ขอ้มูลเพิ�มเตมิเรื�องตั ~วเครื�องบินและที�นั �งบนเครื�องบิน 
�ทางบริษัทไดส้าํรองที�นั �งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั vวเครื�องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั vวเครื�องบินตามที�เกิดขึZ นจรงิ ณ สายการบินนัZนๆ 
�หากตั vวเครื�องบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บ 
ค่าใชจ้า่ยตามที�เกิดขึ( นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
�นั�งที� Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�สายการบิน 
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอื้�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได ้(นํ(าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ชผู่ที้�มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 
และอาํนาจในการใหที้�นั �ง Long leg ขึ( นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั(น 
 
หมายเหต ุ
�บริษัทขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีที�ผูเ้ดินทางไมถึ่ง 0b ท่าน และทางบริษัทยนิดีคืนเงินโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ( นตามจริง 
�ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตั vวเครื�องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้
เจา้หนา้ที�ของบริษัทฯทราบทุกครั(งก่อนทาํการออกตั vวทุกประเภทมิฉะนั(นทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึ( น
ในกรณีที�ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน  
�รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ 
หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
�โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที�ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ( นอยู ่ณ หนา้งานนั(นๆ 
�บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที�กองตรวจคนเขา้
เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จาํนวนทั(งหมดหรือบางส่วน 
�บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
�บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนักอยูใ่นประเทศไทย 
�ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี�ยนเครื�องและทรพัยสิ์นของตนเอง 
�เนื�องจากรายการทวัรนี์( เป็นแบบเหมาจา่ ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมวา่กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ�ไมคื่นเงินในทุกกรณี 
�ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมุมมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณาเท่านั(น 
�เนื�องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑที์�ต่างกนั โดยสายการบิน มีกฎในการออกตั vวก่อนเดินทาง 0J วนั และเมื�อตั vวออก
มาแลว้ จะไมส่ามารถ เปลี�ยนชื�อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั vวได ้ 
 



              

 

    

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า ; เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิ ** 
 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ทา่นไดท้าํการ
จองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั ~วดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 
 


