
 

 

รหัสทัวร B2B1902008 

ทัวรรัสเซยี Siberian Husky, Reindeer and Aurora Hunting 
รัสเซีย ตามลาแสงเหนือ 8 วัน 5 คืน (CA) 
ขับรถสโนโมบิล   ตามลาแสงเหนือ   หมูบานซาม ิ  ฟารมสุนัขฮัสกี ้
น่ังรถสุนัขลากเลือนและกวางลากเลือ่น   พระราชวังเครมลิน 

พิพิธภัณฑเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร   อนุสาวรียอโลชา 

พิพิธภัณฑอารเมอร่ี   โบสถเซนตบาซิล   จัตุรัสแดง 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

22.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 10 
เคานเตอร U สายการบินแอร ไชนา (CA) เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ปกก่ิง – มอสโคว   
01.05 น. ออกเดินทางสูปกกิ่ง โดยสายการบินแอร ไชนา เที่ยวบินที่ CA 980 
06.30 น. ถึงสนามบินปกกิ่ง นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 
13.45 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว  โดยสายการบินแอรไชนา เที่ยวบินที่ CA 909 
17.00 น. ถึงสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทาน
เดินทางสูที่พัก  

    ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม Hotel Milan Moscow หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 มอสโคว – มูรมันสค  – ขับรถสโนโมบิล – ตามลาแสงเหนือ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – ปักกิ�ง – มอสโคว์  
วนัที� �. มอสโคว์ – มร์ูมนัสค์  – ขบัรถสโนโมบลิ – ตามลา่แสงเหนือ 
วนัที� �.  หมูบ้่านซามิ – ฟาร์มสนุขัฮสักี � – นั�งรถสนุขัลากเลือนและกวางลากเลื�อน – ตามลา่แสงเหนือ 
วนัที� �. พิพิธภณัฑ์เรือทําลายนํ �าแข็งพลงันิวเคลียร์ – อนสุาวรีย์อโลชา – สนามบนิ – มอสโคว์  
วนัที� �. มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑ์อาร์เมอรี� – โบสถ์เซนต์บาซิล – จตรัุสแดง          
วนัที� �.  สถานีรถไฟใต้ดิน  – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบนิ 
วนัที� �. ปักกิ�ง – กรุงเทพฯ 
 
 



 

 

......น. 
 
 

.....น. 

ออกเดินทางสูเมืองมูมันสค โดยสายการบิน .....เที่ยวบินที่ .... (ใชเวลาบินประมาณ 
2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและเมืองที่ พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ) 
ถึงสนามบินมูรมันสค หลังจากรับสัมภาระแลว โดยเมืองมูรมันสค (Murmansk) เปน
เมืองทาของรัฐมูรมันสค ออบ-ลาสต (Murmansk Oblast) ตั้งอยูบริเวณอาวโคลา 
“Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เปนเมืองที่อยูติดกับประเทศ
ฟนแลนด และนอรเวย ซึ่งเปนเมืองทาท่ีสําคัญในการมุงหนาออกสูอารคติก จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองคิรอฟสค (Kirovsk) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
บาย มีเวลาใหทานไดสนุกตื่นเตนกับการขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ที่

ทานสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานน้ําแข็งกวางใหญ ซึ่งเปนประสบการณสุดสนุกและ
เราใจเปนอยางยิ่ง  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําท าน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�า
โปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะปรากฎเปน
แสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปน
ปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็น
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม***  

  



 

 

ที่พัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เขาสูท่ีพัก TIRVAS HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 หมูบานซามิ – ฟารมสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – ตาม
ลาแสงเหนือ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูหมูบานซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาวพื้นเมืองซามิน้ี ทาน

จะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซา
มิที่ ใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตวเมืองหนาวเชน กวางเรนเดียร 
(Reindeer) หมาป�า (Foxes) เพื่อใชประโยชนในการเดินทาง รวมทั้งเปนเปนสัตว
เศรษฐกิจ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความ

นารักของสุนัขแสนรู เปนพันธุที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว 
ซึ่งชาวแลปป�ไดเลี้ยงสุนัขพันธุน้ีเพื่อใชในการลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ ใหทานได
สัมผัสประสบการณนั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่
ฟารมน้ีจะบริการตอนรับทานดวยชารอน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศตอนรับที่แสนจะ



 

 

อบอุน สัมผัสประสบการณนั่งรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน (Reindeer 
Sledding)  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�า
โปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซ่ึง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะปรากฎเปน
แสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปน
ปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะไดเห็น
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นไดตามความ
เหมาะสม*** 

ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม  AZIMUT หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 พิพิธภัณฑเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร – อนุสาวรียอโลชา – สนามบิน – มอส
โคว                

เชา รับประทาอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear powered 

Icebreakers) รุน Lenin ซึ่งเปนเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก เปดตัวเมื่อ
ป ค.ศ. 1957 และไดปลดประจําการแลว ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑไดใหนักทองเที่ยวได
เขาชม จอดเทียบทาอยูที่เมืองมูรมันสค (Murmansk) ในอดีตเรือลําน้ีใชตัดน้ําแข็ง
เพื่อเปดทางน้ําแข็งใหเรือเดินสมุทรในการขนสงสินคา โดยในปจจุบันยังมีเรือที
ปฏิบัติการตัดน้ําแข็งอยู จากน้ันนําทานชมอนุสาวรียอโลชา (Alyosha Memorial) ที่
สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับเหลาทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลังเพื่อ
หยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เปนรูปปم�นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเปนอันดับ
สองของรัสเซียและมีน้ําหนักกวา 5,000 ตัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูสนามบินเพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ  
.... น. ออกเดินทางสูกรุงมอสโคว โดยสายการบิน ......เท่ียวบินที่ ..... (ใชเวลาบินประมาณ .....

ช.ม.)  
..... น. ถึงสนามบินมอสโคว โดยสวัสดิภาพ 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม Hotel Milan Moscow  หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 มอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – โบสถเซนตบาซิล – จตุรัส
แดง          

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปน

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป 
นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนต
ปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถ
อารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่
สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซาร
ทุกพระองค จากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพ่ือนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวาง
การหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดใน
โลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอ
รี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บ
สะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสม
ของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจา
แผนดินที่สมบูรณแบบ ซ่ึงอีก 2 ที่อยูท่ีอังกฤษ และ อิหราน 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ
ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงาน
ในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลก
ครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อัน
ไดแก วิหารเซนตบาซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 
ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 
Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะ
โกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต นํามาประดับ ไวเมื่อปค .ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากุม (GUM 
Department store) สถาปตยกรรมที่ เก าแกของเมือง สรางในปค .ศ .1895 
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง 
ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบน
แทนหินมีโลงแกวครอบอยู  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด 



 

 

เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และ
ชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย ***
กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม Hotel Milan Moscow หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 สถานีรถไฟใตดิน  – มหาวิหารเซนทซาเวียร – เนินเขาสแปรโรว – สนามบิน  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงมอสโคว นําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (St. 

Saviour Cathedral) (หามถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดใน
รัสเซีย สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดย
พระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป นําทานชมสถานีรถไฟใต
ดินกรุงมอสโค ที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรม
การตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง 
แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามา
ตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลกัษณะของ Monumental Art คือลักษณะของงานศิลปะ
ที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ 
ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางใน
สมัยสตาลิน  

15.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
18.55 น. ออกเดินทางกลับสูปกกิ่ง โดยสายการบินแอรไชนา เที่ยวบินที่ CA 910 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 8 ปกก่ิง – กรุงเทพฯ 
07.20 น. ถึงสนามบินปกกิ่ง นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 
19.45 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรไชนา เที่ยวบินที่ CA 979 
23.45 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
*********************************************************************************** 
 

อัตราคาบริการ Siberian Husky, Reindeer and Aurora Hunting  
รัสเซีย ตามลาแสงเหนือ  

8 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอรไชนา 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญพัก 
 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
11 – 18 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 42,900.- 4,900.- 
24 – 31 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 46,900.- 8,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด
จําแลวเทาน้ัน 
2.        สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา
การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 



 

 

3.        หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
4.        หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
  ** ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 



 

 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36 ยูเอสดอลลาร) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลลาร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก



 

 

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู  (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน 
แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


