
   
                

  
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

วนัที   กรุงเทพ  - มอสโคว ์                           (-/-/-/) 

วนัที  MOSCOW – MURMANSK                                        (B/L/D) 

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

วนัที  MURMANSK - MOSCOW                                         (B/L/D) 

วนัที   พระราชวงัเครมลนิ–พิพธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแชมเบอร–์จตัรุสัแดง–มหาวิหารเซนตบ์าซิล-กุม(B/L/D) 

วนัที  วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์- METRO – ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - สนามบนิดามาเดียดาวา   (B/L/-) 

วนัที  กรุงเทพ ฯ (-/-/-) 

 

.0  น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิูอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชนั 4  

เคานเ์ตอร ์ U14 – U16 ประต ู  โดยสายการบิน AIR ASTANA  

พบกบัเจา้หนา้ทีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

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



   
                

  
 

วนัทสีอง    MOSCOW – MURMANSK                                                    (B/L/D) 

.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโควโ์ดยสายการบินAIR ASTANA เทยีวบินท ีKC932 

 (16.  น. แวะเปลียนเครืองทสีนามบิน ALMATY)  

19.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว ์โดยเทียวบินที KC875 

21.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์หลงัผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 

.........น. ออกเดินทางสู่เมืองมมูนัสค ์โดยสายการบิน ….. เทียวบินที..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ .  ช.ม.) 

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

เทยีง   รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักี (Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรูพ้นัธุฮ์สั

กี ใหท่้านไดส้มัผัสประสบการณน์ังรถเทียมสุนัขฮสักีลากเลือน (Husky Sledding) นําท่านเดินทางสู่เมืองคิ

รอฟสค ์(Kirovsk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึงเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ทีจะปรากฏนันในช่วงตอน

กลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านัน*** ซึงโอกาสทีจะไดเ้ห็นขึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลียนไดต้ามความเหมาะสม*** 



   
                

  
 

 

 

 

 

 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) อิสระใหท่้านไดส้นุกตืนเตน้กบัการขบัรถ Snow mobile หลงัจาก

นันเดินทางสู่ หมูบ่า้นซามิ *** ซึงโอกาสทีจะไดเ้ห็นขึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมี

การปรบัเปลียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเทียวชม หมู่บา้น   ซามิ (Sami Village) ณ หมูบ่า้นชาวพืนเมืองซามิ ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืนเมืองซามิทีใชชี้วิตอาศยัอยู่ตังแต่บรรพบุรุษในแถบ

ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร ์(Reindeer) 

จากนันนําท่านสู่เมืองมูรม์ันสค ์(Murmansk) 

 

 

 

 

 

วนัทสีาม     MOSCOW – MURMANSK                                                    (B/L/D/)     



   
                

  
 

วนัทีสี    MURMANSK - MOSCOW                                                    (B/L/D) 

วนัทีหา้    พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแชมเบอร ์– จตัรุสัแดง –มหาวิหารเซนตบ์าซิล- กุม    

                    (B/L/D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึงเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ทีจะปรากฏนันในช่วงตอน

กลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านัน*** ซึงโอกาสทีจะไดเ้ห็นขึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเทียวชมเมือง รวมถึงเยียมชมเรือตดันําแข็งพลงังานนิวเคลียร ์(เลนิน) 

เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

.........น.  ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เทียวบินที ..... 

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

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึนในปี ค.ศ.  โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสังใหส้รา้งเพือใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีเป็น

เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชือของชาวรัสเซียเครมลินคือทีสถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบัน

พระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์และทีตงัสถานทีสาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงั

ของอีวานมหาราชและสิงก่อสรา้งอืนๆอีกมากมาย  

จากนันเขา้ชมพิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ีแชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ทีอยู่ในบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑนี์เป็นสถานทีเก็บสมบัติลาํค่ากว่า ,  ชิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครือง

ป้องกนัตัว หมวก เสือเกราะทีใชร้บในสมรภูมิ เครือง เงิน ทอง เพชรพลอยเครืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซาร์

และซารีน่าซึงหาดูไดย้ากยิง 



   
                

  
 

 กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน เดินทาง สู่  จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซึงเป็นสถานทีสาํคญัตงัอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็น

จตุัรสัทีสวยงามทีสุดในโลก เป็นสถานทีเก็บศพเล

นินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วย

หินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นชินตอกลงบนพืน

จนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพืนทีลานกวา้ง 

ทางดา้นหนา้จตุัรสัแดงนัน เป็นทีตงัของกิโลเมตรที

ศูนย์ของรัสเ ซีย สังเกตุได้จากทีพืนถนนจะมี

สญัลกัษณเ์ป็นวงกลม และภายในวงกลมนีเองก็จะ

มีนักท่องเทียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนันและโยน

เศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพืออธิษฐาน

ใหไ้ดก้ลบัมาทีมอสโควอีกครงั ลานกวา้งของจตุัรสั

แดงนีมีพืนทีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาํหน้าทีเป็นสถานทีจดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลาย

ยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานทีท่องเทียวอืนๆ รายรอบอีกมากมายเช่น 

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึงสถาปัตยกรรมที

กลายเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงที

มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตัง ตระหง่าน

สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สรา้งขึนโดยพระ

เจา้อีวานที  (Ivan the Terrible) เพือเป็นอนุสรณ์สถาน

ในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลทีเมืองคาซาน ใน

ปี พ.ศ.  หลงัจากถูกปกครองกดขีมานานหลายรอ้ย

ปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 

Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทาํ

ใหมี้เรืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานที  ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งนีมากจึงมีคาํสงั

ใหปู้นบําเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทงัสอง เพือไม่ใหส้ถาปนิกผู ้นันสามารถสรา้งสิงที

สวยงามกว่านีไดอี้ก การกระทาํในครงันันของพระเจา้อีวานที  จึงเป็นทีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

จากนันนําท่าน ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ทีเก่าแก่ทีสุดใน

กรุงมอสโก แต่มีชือเสียงในเรืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซือกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรือ

อีกสถนทีหนึงทีมีสถาปัตยกรรมทีเก่าแก่ของเมืองนี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึนในปีค.ศ. 1895 มีความ

สวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชนั มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบัให ้

ผูที้เดินทางหรือผูที้ชอบการชอ้ปปิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สินคา้ทีนีอาจจะมีทังรูปลักษณ์ ภายในและ

ภายนอกทีดูหรูหราโอ่อา่ และทีสาํคญัตงัอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม 

มีการจําหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสือผ้า ของใช ้ในครัวเรือน สินค้าทีมีชือมียีห้อ 

เครืองสาํอางค ์นําหอม และสินคา้ทีเป็นประเภทของทีระลึก ซึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 



   
                

  
 

วนัทีหก    วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์- METRO – ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - สนามบนิดามาเดียดาวา   (B/L/-)

        

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรที์ 1 เพือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญั ุตาแด่พระเป็นเจา้

ทีทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.

1990 สตาลินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสตใ์นขณะนันไดส้งัใหทุ้บโบสถทิ์งเพือดดัแปลงเป็นสระว่ายนําทีใหญ่ทีสุดใน

โลกจนเมือปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหมี้การก่อสรา้งวิหารขึนมาใหม่ดว้ยเงิน

บริจาคของคนทงัประเทศ ซึงจาํลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์ วิหารนีจึงกลบัมายืนหยดัทีเดิมอีกครงัโดย

สรา้งเสร็จสมบูรณ์และทําพิธีเมือวนัที 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบนัวิหารนีใชใ้นการประกอบพิธีกรรม

สาํคญัระดบัชาติของรสัเซีย  

นําท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทงันีขึนอยู่กับ

ความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวัน

นันๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึนในปี ค.ศ.  โดยไดร้ับการยก

ย่องจากทวัโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นทีสวยทีสุดในโลก ซึงในแต่

ละสถานีจะมีการตกแต่งทีแตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครังที  

สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัทีดีทีสุดเพราะมีโครงสรา้งที

แข็งแรงรวมทงัการก่อสรา้งทีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย  เมตร และ

บางสถานียงัเป็นทีบัญชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นทีกรุงมอสโควมีถึง สาย  

สถานีดว้ยความยาวทงัหมด  ก.ม.  

จากนันนําท่านขึนสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก 

เป็นบริเวณทีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควทีอยู่เบืองล่างไดโ้ดยทังหมด จึงทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรค

คอมมิวนิสตใ์นอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนีเป็นทีตงับา้นพกัของตน ปัจจุบนัพืนทีดังกล่าวเป็นทีตงัของ

มหาวิทยาลยัมอสโคว และเป็นจุดชมวิวทีสวยทีสุดในมอสโคว ทีคู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที

นักท่องเทียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอาํลากรุงมอสโคว ์  จากนนันาํท่านเดนิทางสู่ สนามบินดามาเดียดาวา 

13.45 น.  ออกเดินทาง สู่สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เทยีวบนิที KC276  

                    (มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

21.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง LAMATY ประเทศคาซคัสถาน (รอเปลียนเครือง) 

01.05 น. ออกเดินทางจากเมือง ALMATY โดยสายการบิน AIR ASTANA เทยีวบนิที KC931 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

วนัทเีจ็ด     กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 



   
                

  
 
 

** ในกรณีทีคณะออกเดินทางตาํกว่า  ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลียน 

แปลงขนาดของพาหนะทีใชใ้นการนาํเทยีว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีทีคณะออกเดินทางตาํกว่า  ท่าน หรือตาํกว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิมเตมิ ตามความเหมาะสม 

 

 

เงือนไขในการจองทวัร ์ 

งวดที  : สาํรองทีนงัจา่ย 18,  บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน  วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

 ทีนงัจะยนืยนัเมือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ -  ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 

พกัเดียวเพมิ 

21-27 ต.ค. 61 59,999 58,999 57,999 8,000 

-  พ.ย.  

-  พ.ย.  

-  พ.ย.  

17-23 พ.ย. 61 

56,999 56,999 56,999 8,000 

06-12 ธ.ค. 61 58,999 58,999 58,999 8,500 

13-19 ธ.ค. 61 

16-22 ธ.ค. 61 
61,999 61,999 61,999 8,500 

20-26 ธ.ค. 61 63,999 63,999 63,999 8,500 

23-29 ธ.ค. 61 64,999 64,999 64,999 8,500 

30 ธ.ค.- 05 ม.ค. 2 69,999 68,999 67,999 8,500 

24-30 ม.ค.62 57,888 57,888 57,888 9,900 

14-20 ก.พ.62 

07-13 มี.ค.62 

10-16 มี.ค.62 

58,888 58,888 58,888 9,900 



   
                

  
 

งวดที  :ชาํระยอดส่วนทีเหลอื ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า  วนั  

 หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถอืว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ  

กรณียกเลกิ 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคดิค่าใชจ้า่ยทีเกิดขึนจริง ณ วนันัน ทีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่า

ตวัเครืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมดในทุกกรณี 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้านเปิด  

  หอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ไม่สามารถขอคนืเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือง สายการบินไทย ใหท่้านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึน

เครือง (Hand carry) นําหนักตอ้งไมเ่กิน  ก.ก. ใบ  

อตัรานีรวม               

ค่าตวัเครืองระหวา่งประเทศชนัประหยดั ECONOMY CLASS ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊//รวมภาษีสนามบิน และ

ธรรมเนียมเชือเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ทีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

แจกนําดืมวนัละ  ขวด     

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานทีต่างๆตามทีระบุไวใ้นรายการ  

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ,  บาท  
  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านัน” เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กทีมีอายุตาํกวา่  เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่  ปี ทางบริษัทประกนัฯ จะชดใชค้่าสินไหม 

     ทดแทนเพียงครึงหนึงของสญัญาฯ) 

อตัรานีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% ภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอืนๆ ทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิน   เหรียญ USD /ท่าน X  วนั =1  USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิน  เหรียญ USD/ท่าน X  วนั=  USD 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย  เหรีญ USD/ท่าน X  วนั =  USD 

รวมทิป   USD /ท่าน/ทริป 

ขอ้มูลเพมิเติมเรืองตวัเครืองบินและทีนงับนเครืองบิน 

ทางบริษัทไดส้าํรองทีนังพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตัวเครืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 



   
                

  
 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตวัเครืองบินตามทีเกิดขึนจริง ณ สายการบินนันๆ 

หากตวัเครืองบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ้่ายตามทีเกิดขึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

นังที Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้จะนังตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามทีสายการบิน 

กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูที้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอาํนาจในการใหที้นัง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หน้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน 

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผูเ้ดินทางไมถึ่ง  ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนตามจริง 

ในกรณีทีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตวัเครืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให ้

เจา้หนา้ทีของบริษัทฯทราบทุกครงัก่อนทาํการออกตวัทุกประเภทมิฉะนันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายทีเกิดขึนใน

กรณีทีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทางหรือเปลียนแปลงเทียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมทีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานทีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึนอยู ่ณ หนา้งานนันๆ 

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมายหรือสิงของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเขา้

เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทังหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วทีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลียนเครืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เนืองจากรายการทวัรนี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไม

วา่กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพทีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พือความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่องเทียว ภาพใชเ้พือการโฆษณาเท่านัน 

เนืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑที์ต่างกนั โดยสายการบิน มีกฎในการออกตวัก่อนเดินทาง  วนั และเมือตวัออก

มาแลว้ จะไม่สามารถ เปลียนชือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตวัได ้ 

หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า  เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ทีเหลอืไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า  หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิมเติม ** 

**ในกรณีทผีูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเกียวขอ้งกบัวนัเดินทางทีท่านไดท้าํการ

จองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ทีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตวัดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


