
 

 

รหัสทัวร PVC1901788 
ทัวรรัสเซยี ลาแสงเหนือ มอสโคว ซากอรส มูรมันสค 7 วัน 5 คืน (WY) 
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร  เมืองซากอรส  จัตุรัสแดง   
มหาวิหารเซนตบาซิล หางสรรพสินคากุม วิหารเซ็นต เดอซารเวียร METRO ยอดเขาสแปรโรวฮิล                  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพ  - มอสโคว                                                   (-/-/-/)  
05.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ช้ัน4 สายการบิน OMAN AIR เคานเตอร T ประตู 8 ซึ่งมีเจาหนาท่ีของ
บริษัทคอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทางแกทาน 

09.15 น. เหิรฟ�าสู MCT มัสกัต โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินที่ WY818 
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

12.35 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใชเวลาในการเดินทาง 6 
ช่ัวโมง) 

           เวลาท่ีมัสกัต ชากวาไทย -3 ช่ัวโมง  (แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง 50 นาที สูอัม
มาน ) 

14.55 น. เหิรฟ�าสู  มอสโคว โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินที่ WY 181  
19.55 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรงุมอสโคว ประเทศรัสเซีย 

หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ  
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

วันท่ีสอง    MOSCOW – MURMANSK                                                    (B/L/D) 
เชา             รับประทานอาหารเชา (SET BOX) 
.........น. ออกเดินทางสูเมืองมูม้ันสค โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินที่..….. (ใชเวลาบินประมาณ 
2.30 ช.ม.) 
..........น. ถึงสนามบินมูรมันสค หลังจากรับสัมภาระแลว นําทานสู เมืองมูรมันสค 
(Murmansk) 
เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสูฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความ
นารักของสุนัขแสนรูพันธุฮัสกี้ ใหทานไดสัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลาก
เล่ือน (Husky Sledding) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรรา ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ี
จะปรากฏน้ันในชวงตอนกลางคืน และในชวงหนาหนาวเทาน้ัน*** ซึ่งโอกาสท่ีจะได
เห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดตาม
ความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา 
วันท่ีสาม     MOSCOW – MURMANSK                                                    (B/L/D/)

     
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองหิมะ อิสระใหทานไดสนุกต่ืนเตนกับการขบัรถ Snow mobile 
หลังจากน้ันเดินทางสู หมูบานซามิ *** ซึ่งโอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปน
สําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเท่ียวชม หมูบาน   ซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาวพ้ืนเมืองซามิ ทาน
จะไดสัมผัสถึงวิถีชีวติ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซา
มิท่ีใชชีวิตอาศัยอยูต้ังแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสัตวเมืองหนาวเชน กวางเรนเดียร (Reindeer) จากน้ัน
นําทานสูเมืองมูรมันสค (Murmansk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรรา ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ี
จะปรากฏน้ันในชวงตอนกลางคืน และในชวงหนาหนาวเทาน้ัน*** ซึ่งโอกาสท่ีจะได



 

 

เห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดตาม
ความเหมาะสม*** 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา 

วันท่ีส่ี    MURMANSK – MOSCOW-พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร  
(B/L/D) 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเท่ียวชมเมือง รวมถึงเยี่ยมชมเรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลยีร (เลนิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
.........น.  ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เท่ียวบินที่ ..... 
.........น.  ถึงสนามบินมอสโคว  นําทานสูเดินทางสูกรุงมอสโคว 

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดย
มกุฎราชกุมารแหงนคร
เคียฟ เจาชายยูริ โดลโก
รูกี มีรับส่ังใหสรางเพ่ือใช
ป�องกันศัตรู ในอดีตเปน
เพียงป�อมปราการไม
ธรรมดา ท่ีเปนเหมือน
หัวใจของกรุงมอสโคว 



 

 

ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครม
ลินเปนพิพิธภัณฑ และทีต้ั่งสถานท่ีสําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ 
หอระฆังของอีวานมหาราชและส่ิงกอสรางอ่ืนๆอีกมากมาย  
จากน้ันเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร (KREMLIN ARMOURY 
CHAMBER) ท่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานท่ีเก็บสมบัติ
ลํ้าคากวา 4,000 ช้ิน เชน ศาสตราวุธตางๆ เคร่ืองป�องกันตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใช
รบในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษติัยพระเจาซารและซารี
นาซ่ึงหาดูไดยากยิ่ง 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

วันท่ีหา    เมืองซากอรส – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนตบาซิล- กุม                             
(B/L/D) 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางมุงหนาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว สูเมืองซากอรส ซึ่งหาง
จากตัวมอสโควไปประมาณ 70 กิโลเมตร  ใชเวลา  1.30 ช่ัวโมง    ซึ่งเปนท่ีต้ัง
ของศาสนสถานท่ีใหญท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดในคริสตศตวรรษท่ี 14-17 เปนท่ีแสวงบุญ
ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะการรองเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน 
เปนวิทยาลัยสงฆที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจํานวนนับรอยคน 
"เซอรกาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรือ "ซารกอส" (Zagorsk) อีกหน่ึงเมือง
ทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของแควนมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศ
รัสเซีย โดยตัวเมืองน้ันต้ังอยูหางจากกรงุมอสโควไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 
กิโลเมตร เปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมี
มาต้ังแตสมัย ศตวรรษท่ี 15-18 เมืองเซอรกาเยฟโปสาด ยังมีช่ือเสียงในเร่ืองของ
อารามออรโธดอกซ (Orthodox) ซึ่งเปนกลุมสถาปตยกรรมของทรินิตี เซอรกิอุส 
ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ท่ีไดรับการยกยองจากองคการยเูนสโกใหเปน
มรดกโลกใน 1993 อีกดวย  

 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

จากน้ัน เดินทาง สู  จัตุรัสแดง (RED 
SQUARE) ซึ่งเปนสถานท่ีสําคัญต้ังอยู



 

 

กลางใจเมืองของมอสโควเปนจัตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เปนสถานท่ีเก็บศพเลนิน
ศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรางดวยหินแกรนิต และหินออน นับลานช้ินตอกลงบน
พ้ืนจนกลายเปนลานหินโมเสกเปนพ้ืนท่ีลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงนั้น เปนที่ต้ัง
ของกิโลเมตรท่ีศูนยของรัสเซีย สังเกตุไดจากท่ีพ้ืนถนนจะมีสัญลักษณเปนวงกลม และ
ภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักทองเท่ียวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญ
ขามไหลตัวเองไปดานหลังเพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาท่ีมอสโควอีกคร้ัง ลานกวางของ
จัตุรัสแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาท่ีเปนสถานท่ีจัดงาน
สําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยงัประกอบไปดวย
สถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ
ประวติัศาสตรรัสเซีย   
นําทานถายรูปดานหนาคูกับ มหาวิหารเซนต
บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึง
สถาปตยกรรมท่ีกลายเปนสัญลักษณสําคัญ
ของกรุงมอสโคว ดวยรปูทรงที่มีลักษณะเปน
โดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ต้ัง ตระหงานสงา
งาม ขนาบขางดวยกําแพงเครมลิน สรางขึ้น
โดยพระเจาอีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) 
เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือ
กองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานาน
หลายรอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ
ดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานท่ี 4 
ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแก
สถาปนิกผูออกแบบดวยการควกัดวงตาท้ังสอง เพ่ือไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสราง
ส่ิงที่สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในครั้งน้ันของพระเจาอีวานท่ี 4 จึงเปนท่ีมาของ
สมญานามอีวานมหาโหด 
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) 
หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก แตมีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีให
เลือกซื้อกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถนท่ีหน่ึงที่มี
สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มี



 

 

ความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ช้ัน มีรานคา
เปดให บริการมากมายสําหรับให 
ผูท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปปم�งถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาท่ีน่ีอาจจะมีท้ัง
รูปลักษณ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโออา และท่ีสําคัญตั้งอยูบริเวณลานกวางใน
ยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม 
มีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เส้ือผา ของใชในครัวเรือน สินคา
ท่ีมีช่ือมียี่หอ เครื่องสําอางค น้ําหอม และสินคาท่ีเปนประเภทของที่ระลึก ซ่ึงมีให
เลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ี IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

วันท่ีหก    วิหารเซ็นต เดอซารเวียร - METRO – ยอดเขาสแปรโรวฮิล – สนามบิน                      
(B/L/D) 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม วิหารเซ็นต เดอซารเวียร (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 
SAVIOUR) สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพ่ือ
เปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาท่ีทรงชวยปกป�องรัสเซียให
รอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป แตตอมาในป ค.ศ.

1990 สตาลินผูนําพรรค
คอมมิวนิสตในขณะน้ันไดส่ัง
ใหทุบโบสถทิง้เพ่ือดัดแปลง
เปนสระวายน้ําท่ีใหญที่สุดใน
โลกจนเม่ือปค.ศ.1994 
ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน 
ไดอนุมัติใหมีการกอสราง
วิหารขึ้นมาใหมดวยเงิน

บริจาคของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจําลองของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต วิหารน้ีจึงกลับมา
ยืนหยัดที่เดิมอีกคร้ังโดยสรางเสร็จสมบูรณและทําพิธีเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.
2000  ปจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดบัชาติของรัสเซีย  
นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมใน
การรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน สรางขึ้นในป 



 

 

ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเปนสถานีรถไฟฟ�าใตดินท่ีสวยที่สุดใน
โลก ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานี
รถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยท่ีดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรงรวมท้ังการ
กอสรางท่ีขุดลงลึกไปถงึใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเปนที่บัญชาการ
ระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานี
ดวยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานข้ึนสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  (SPARROW HILLS) หรือ
เนินเขานกกระจอก เปนบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบ้ืองลาง
ไดโดยท้ังหมด จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอก
แหงน้ีเปนที่ต้ังบานพักของตน ปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว 
และเปนจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุด
ท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 
นําทานเดินทางสู  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ต้ังอยูใกลกับ 
Izmailovo Royal Estate จึงเปนที่มาของช่ือ Izmailovsky ท่ีเปนชื่อของตลาด
นัดแหงน้ีน่ันเอง ของที่ระลึกจากรัสเซียท่ีนาซ้ือหาก็มี ตุกตาแมลูกดก เปนตุกตาไม
เขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเปนช้ันๆจากตัวใหญไปจนเล็ก ในการซื้อสินคาจาก
รัสเซียควรระวังการซื้อภาพวาดสีน้ํามันเกาๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ี
เกี่ยวของกับศาสนาไวใหมากๆ เน่ืองจากวามีกฏหมายหามนําของเกาเหลานี้ออกนอก
ประเทศรัสเซีย  



 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ไดเวลาอําลากรุงมอสโคว   จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบิน  

วันท่ีเจ็ด     กรุงเทพ ฯ                                       
(-/-/-) 
00.20 น. เหิรฟ�าสู MCT มัสกัต โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินที่  WY182 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
06.55 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใชเวลาในการเดินทาง 6 

ช่ัวโมง) 
           เวลาท่ีมัสกัต ชากวาไทย -3 ช่ัวโมง  (แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง 50 นาที สูอัม

มาน ) 
09.05 น.       ออกเดินทาง สู กรุงเทพฯ โดยสายการ OMAN AIR เท่ียวบินที ่ WY815 
17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสม 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร  
งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

27 ธ.ค.-02 ม.ค.63 
28 ธ.ค.-03 ม.ค.63 67,999.-  67,999.-  67,999.-  9,000.- 



 

 

 ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
งวดท่ี 2 :ชําระยอดสวนท่ีเหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
 หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  
 
กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงิน
ได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทกุกรณี 
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 
ทาน แนะนําใหทานเปด  
  หองพัก เปน 1TWN +1SGL  จะสะดวกกับทานมากกวา 
 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางสําหรับโหลดใตทองเครื่อง สายการบินไทย ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 
ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถอืขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
อัตราน้ีรวม               
คาต๋ัวเคร่ืองระหวางประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับ พรอม
กรุป//รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเช้ือเพลิง  
คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกัน 
แจกน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด     
คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุไวในรายการ  
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรบัรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ

เทาน้ัน” เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 คาประกันอุบิติเหตุสาํหรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป ทางบริษัท

ประกันฯ จะชดใชคาสินไหม 
     ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 



 

 

อัตราน้ีไมรวม     
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ     
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
คาอาหารและเครื่องด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาพนักงานขนกระเป�า ณ โรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
คาทิปไกดทองถิ่น 3  เหรียญ USD /ทาน X 6 วัน =18 USD 
คาทิปคนขับรถทองถิน่ 2 เหรียญ USD/ทาน X 6 วัน= 12 USD 
คาทิปหัวหนาทัวรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X 7 วัน =21 USD 
รวมทิป  51 USD /ทาน/ทริป 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเครื่องบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ
ดวย 
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบินตามท่ีเกิดขึ้นจริง ณ สายการ
บินน้ันๆ 
หากตั๋วเคร่ืองบินมีการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 
คาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือน
เปนอยางนอย 
น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีสายการบิน 
กําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบินมี
ปญหา เชนสามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย 
และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอิน
เทาน้ัน 
 
หมายเหตุ 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 25 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 



 

 

ในกรณีท่ีผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเครื่องบิน
ภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วทุกประเภท
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศ หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ 

ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย
หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย 
หรือดวยเหตุผลใดๆกต็ามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได 
ไมวาจํานวนท้ังหมดหรือบางสวน 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพยสิน
ของตนเอง 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิ การใชบริการใดๆ หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศ ไมวากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานท่ีทองเท่ียว ภาพใช

เพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 
เน่ืองจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑท่ีตางกัน โดยสายการบิน มีกฎในการออกตั๋วกอนเดินทาง 
21 วัน และเม่ือต๋ัวออกมาแลว จะไมสามารถ เปลี่ยนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ต๋ัว
ได  
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 

 



 

 

**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวนัเดินทาง
ท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัว
ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 


