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รัสเซีย ล่าแสงเหนือ: มอสโคว-์มูร์มนัสค ์7 วนั 5 คืน 

โดยสายการบิน AIR ASTANA (KC) 
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วนัที่ 1  กรุงเทพ  - มอสโคว ์                            (-/-/-/) 

วนัที่ 2 MOSCOW – MURMANSK                                        (B/L/D) 

วนัที่ 3  MOSCOW – MURMANSK                                        (B/L/D)  

วนัที่ 4 MURMANSK - MOSCOW                                         (B/L/D) 

วนัที่ 5  พระราชวงัเครมลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร–์จตัรุสัแดง–มหาวิหารเซนตบ์าซิล-กุม(B/L/D) 

วนัที่ 6 วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์- METRO – ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - สนามบินดามาเดียดาวา   (B/L/-) 

วนัที่ 7 กรุงเทพ ฯ (-/-/-) 

 

07.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเ์ตอร ์ U14 – U16 ประต ู9 โดยสายการบิน AIR ASTANA  

พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโควโ์ดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC932 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

26 พ.ย.-02 ธ.ค.62 57,999.- 57,999.- 57,999 7,000 

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

30 ธ.ค.-05 ม.ค.63 66,999.- 66,999.- 66,999 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 

วนัแรก      กรุงเทพ  - มอสโคว ์                                                  (-/-/-/)  
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วนัที่สอง    MOSCOW – MURMANSK                                                    (B/L/D) 

 

 (16.45 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ALMATY)  

19.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว ์โดยเท่ียวบินท่ี KC875 

21.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 

.........น. ออกเดินทางสู่เมืองมมูั้นสค ์โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินท่ี..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 

..........น. ถึงสนามบินมรูม์นัสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ นําท่านสู่ เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สัก้ี (Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรูพ้นัธุฮ์สั

ก้ี ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณน์ัง่รถเทียมสุนขัฮสัก้ีลากเล่ือน (Husky Sledding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ 

  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
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นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซ่ึงเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏน้ันในช่วงตอน

กลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน*** ซ่ึงโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

 

 

 

 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ อิสระใหท่้านไดส้นุกต่ืนเตน้กบัการขบัรถ Snow mobile หลงัจากน้ันเดินทางสู่ 

หมูบ่า้นซามิ *** ซ่ึงโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเท่ียวชม หมู่บา้น   ซามิ (Sami Village) ณ หมูบ่า้นชาวพื้ นเมืองซามิ ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีใชชี้วิตอาศยัอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบ

ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร ์(Reindeer) 

จากน้ันนําท่านสู่เมืองมูรม์ันสค ์(Murmansk) 

วนัที่สาม     MOSCOW – MURMANSK                                                    (B/L/D/)     
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คํา่ 

  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซ่ึงเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏน้ันในช่วงตอน

กลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน*** ซ่ึงโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สี่    MURMANSK - MOSCOW                                                    (B/L/D) 

วนัที่หา้    พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– จตัรุสัแดง –มหาวิหารเซนตบ์าซิล- กุม    

                                                                                                                                        (B/L/D) 

 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเท่ียวชมเมือง รวมถึงเยี่ยมชมเรือตดัน้ําแข็งพลงังานนิวเคลียร ์(เลนิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

.........น.  ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เท่ียวบินท่ี ..... 

.........น.  ถึงสนามบินมอสโคว ์ นําท่านสู่เดินทางสู่กรุงมอสโคว ์

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

  

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใช้

ป้องกนัศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้

ธรรมดา ท่ีเป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว 

ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ี

สถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบันพระราชวงัเครมลิน

เป็นพิพิธภัณฑ์ และท่ีตั้งสถานท่ีสําคัญหลาย

แห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆัง
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ของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

จากน้ันเขา้ชมพิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร  ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบัติลํ้าค่ากว่า 4 ,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ือง

ป้องกนัตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซาร์

และซารีน่าซ่ึงหาดไูดย้ากยิ่ง 

 กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน เดินทาง สู่  จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็น

สถานท่ีสาํคญัตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรสั

ท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดา

ของประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหิน

อ่อน นับลา้นช้ินตอกลงบนพ้ืนจนกลายเป็นลานหิน

โมเสกเป็นพ้ืนท่ีลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจัตุรัสแดงน้ัน 

เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรสัเซีย สงัเกตุไดจ้ากท่ี

พ้ืนถนนจะมีสญัลกัษณเ์ป็นวงกลม และภายในวงกลมน้ี

เองก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยน

เศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพ่ืออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมี

พ้ืนท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานสาํคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุค

หลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเค

รมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ี

มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่าน

สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระ

เจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถาน

ในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ใน

ปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลายรอ้ย

ปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 

Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทาํ

ใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีคาํสัง่

ใหปู้นบาํเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ี

สวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระทาํในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

กรุงมอสโก แต่มีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม  หรือ
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วนัที่หก    วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์- METRO – ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - สนามบินดามาเดียดาวา   (B/L/-)

        

อีกสถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความ

สวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบัให ้

ผูท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลกัษณ์ ภายในและ

ภายนอกท่ีดหูรหูราโอ่อ่า และท่ีสาํคญัตั้งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม 

มีการจําหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าท่ีมี ช่ือมียี่ห ้อ 

เคร่ืองสาํอางค ์น้ําหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.

1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 

เ พ่ื อ เ ป็นอ นุสรณ์แห่ งชัยชนะและแสดง

กตัญํุตาแด่พระเป็นเจ้าท่ีทรงช่วยปกป้อง

รสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดย

ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี 

ค.ศ.1990 สตาลินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสต์ใน

ขณะน้ันไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถ์ท้ิงเพ่ือดัดแปลงเป็น

สระว่ายน้ําท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.

1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติั

ให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้ นมาใหม่ด้วยเงิน

บริจาคของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจาํลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารน้ีจึงกลบัมายืนหยดัท่ีเดิมอีกครั้งโดย

สรา้งเสร็จสมบูรณ์และทําพิธีเมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบนัวิหารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรม

สาํคญัระดบัชาติของรสัเซีย  

นําท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการรบัชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวนันั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทัว่

โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกัน ในสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้ง

การก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย 

ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  
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จากน้ันนําท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก 

เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยู่เบ้ืองล่างไดโ้ดยทั้งหมด จึงทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรค

คอมมิวนิสตใ์นอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของ

มหาวิทยาลยัมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ี

นักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอาํลากรุงมอสโคว ์  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินดามาเดียดาวา 

13.45 น.  ออกเดินทาง สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC276  

                    (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง LAMATY ประเทศคาซคัสถาน (รอเปล่ียนเคร่ือง) 

01.05 น. ออกเดินทางจากเมือง ALMATY โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการนาํเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรือต ํา่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเตมิ ตามความเหมาะสม 

 

 

วนัที่เจด็     กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์ 

งวดที่ 1 : สาํรองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

 ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านั้น 

งวดที่ 2 :ชาํระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

 หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ  

 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่า

ตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพ่ือทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้านเปิด  

  หอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินไทย ใหท่้านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ น

เคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัราน้ีรวม               

ค่าตัว๋เคร่ืองระหวา่งประเทศชั้นประหยดั ECONOMY CLASS ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊//รวมภาษีสนามบิน และ

ธรรมเนียมเช้ือเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

แจกน้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด     

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯ จะชดใชค้่าสินไหม 

     ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
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อตัราน้ีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 3  เหรียญ USD /ท่าน X 6 วนั =18 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 เหรียญ USD/ท่าน X 6 วนั= 12 USD 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 7 วนั =21 USD 

รวมทิป  51 USD /ท่าน/ทริป 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบินตามที่เกิดข้ึนจริง ณ สายการบินนั้นๆ 

หากตัว๋เคร่ืองบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 

กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอาํนาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

 

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

กรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หนา้งานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 
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บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไม

วา่กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และเมื่อตัว๋ออก

มาแลว้ จะไมส่ามารถ เปล่ียนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้าํการ

จองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


