
 

 

รหัสทัวร PVC1901950 

ทัวรรัสเซยี รัสเซีย ลาแสงเหนือ: มอสโคว-มูรมันสค 7 วัน 5 คืน (KC) 
ตามลาหาแสงเหนือ   พระราชวังเครมลิน   พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร 
จัตุรัสแดง   มหาวิหารเซนตบาซิล   หางกุม   วิหารเซ็นต เดอซารเวียร 
METRO  ยอดเขาสแปรโรวฮิล 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

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 

 
วันที่ 1  กรุงเทพ  - มอสโคว                            (-/-/-/) 
วันที่ 2 MOSCOW – MURMANSK                                        (B/L/D) 
วันที่ 3  MOSCOW – MURMANSK                                        (B/L/D/)  
วันที่ 4 MURMANSK - MOSCOW                                         (B/L/D) 
วันที่ 5  พระราชวังเครมลิน–พิพธิภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต

บาซิล-กุม(B/L/D) 
วันที่ 6 วิหารเซ็นต เดอซารเวียร - METRO – ยอดเขาสแปรโรวฮิล - สนามบินดา

มาเดียดาวา   (B/L/-) 
วันที่ 7 กรุงเทพ ฯ (-/-/-) 
 
 
 
 



 

 

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

07.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประเทศ 
ช้ัน 4 เคานเตอร  U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA พบกับ
เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

10.15 น. ออกเดินทางสู เมืองมอสโควโดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC932 

 
 (16.45 น. แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน ALMATY)  
19.15 น. ออกเดินทางสูเมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที ่KC875 
21.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ตรวจรับสัมภาระ 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 
 
 
เชา          รับประทานอาหารเชา (SET BOX) 
.........น. ออกเดินทางสูเมืองมูม้ันสค โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินที่..….. (ใชเวลาบินประมาณ 

2.30 ช.ม.) 
..........น. ถึ งสนาม บินมู ร มั นสค  หลั งจาก รับ สัมภาระแล ว นํ าท าน สู  เมื องมู ร มั นสค  

(Murmansk) 
เท่ียง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

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



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสูฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความนารักของสุนัข
แสนรูพันธุฮัสกี้ ใหทานไดสัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน (Husky 
Sledding) 

  
 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรรา ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏน้ัน

ในชวงตอนกลางคืน และในชวงหนาหนาวเทาน้ัน*** ซึ่งโอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม*** 

 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  PARK INN POLARNIE ZORI หรอืเทียบเทา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
วนัที�สาม     MOSCOW – MURMANSK                                                    (B/L/D/)     



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองหิมะ อิสระใหทานไดสนุกต่ืนเตนกับการขับรถ Snow mobile หลังจากน้ัน
เดินทางสู หมูบานซามิ *** ซึ่งโอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ 
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม*** 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเท่ียวชม หมูบาน   ซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาวพื้นเมืองซามิ ทานจะไดสัมผัสถึง

วิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใชชีวิต
อาศัยอยูต้ังแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกน
ดินเวีย ชมสัตวเมืองหนาวเชน กวางเรนเดียร (Reindeer) จากน้ันนําทานสู
เมืองมูรมันสค (Murmansk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

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

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรรา ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏน้ัน
ในชวงตอนกลางคืน และในชวงหนาหนาวเทาน้ัน*** ซึ่งโอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับ

สภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม*** 

 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา 
 
 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเท่ียวชมเมือง รวมถึงเย่ียมชมเรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียร (เลนิน) 



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
.........น.  ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เท่ียวบินท่ี ..... 
.........น.  ถึงสนามบินมอสโคว  นําทานสูเดินทางสูกรุงมอสโคว 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 
 
  
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหง

นครเคียฟ เจาชายยูริ โดลโกรูกี 
มีรับส่ังใหสรางเพื่อใชป�องกัน
ศัต รู  ในอ ดีต เป น เพี ย งป� อม
ป ราการ ไม ธ ร รม ด า  ที่ เป น
เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว 



 

 

ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครม
ลินเปนพิพิธภัณฑ และที่ต้ังสถานที่สําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ 
หอระฆังของอีวานมหาราชและส่ิงกอสรางอ่ืนๆอีกมากมาย  

จากน้ันเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยูใน
บริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานที่เก็บสมบัติลํ้าคากวา 4,000 ช้ิน 
เชน ศาสตราวุธตางๆ เคร่ืองป�องกันตัว หมวก เส้ือเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน 
ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง 

 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทาง สู  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเปน

สถานที่สําคัญต้ังอยูกลางใจเมืองของมอสโคว
เปนจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เปนสถานที่
เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม 
สรางดวยหินแกรนิต และหินออน นับลานช้ิน
ตอกลงบนพื้นจนกลายเปนลานหินโมเสกเปน
พื้นที่ลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน 
เปนที่ต้ังของกิโลเมตรท่ีศูนยของรัสเซีย สังเกตุไดจากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณเปน
วงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักทองเที่ยวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยน
เศษเหรียญขามไหลตัวเองไปดานหลังเพื่ออธิษฐานใหไดกลับมาที่มอสโควอีกคร้ัง ลาน
กวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพื้นที่กวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาที่เปนสถานที่จัด
งานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไป
ดวยสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรรัสเซีย   

นําทานถายรูปดานหนาคูกับ มหาวิหารเซนตบาซิล (ST. 
BASIL’S CATHEDRAL) ห น่ึ ง
สถาปตยกรรมที่กลายเปนสัญลักษณสําคัญของ
กรุงมอสโคว ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูป



 

 

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

หัวหอม สีสันสดใส ต้ัง ตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงเครมลิน สรางขึ้นโดย
พระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือ
กองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานาน
หลายรอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ
ดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 
ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแก
สถาปนิกผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพ่ือไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสราง
ส่ิงที่สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในคร้ังน้ันของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของ
สมญานามอีวานมหาโหด 

จากน้ันนําทาน ชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) หางสรรพสินคาที่
เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก แตมีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีใหเลือกซื้อกัน อยาง
หลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถนที่หน่ึงท่ีมีสถาปตยกรรมที่เกาแกของ
เมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ช้ัน มีรานคาเปดให บริการมากมาย
สําหรับให ผูท่ีเดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปم�งถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาที่น่ี
อาจจะมีทั้งรูปลักษณ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโออา และที่สําคัญต้ังอยูบริเวณ
ลานกวางในยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูมมีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและ
บริโภคเชน  เสื้อผ า ของใช ในครัวเรือน สินคาที่ มี ช่ือ มี ย่ีหอ  เค ร่ืองสําอางค  
น้ําหอม และสินคาที่เปนประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีใหเลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ี IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

 
 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําท านชม วิหารเซ็นต  เดอซาร เวียร  (THE 
CATHEDRAL OF CHRIST OUR 
SAVIOUR) ส ร า งขึ้ น เมื่ อ ป  ค .ศ .
1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 1 เพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะ
และแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาที่
ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจาก
ส งคราม น โป เลี ย น  โด ยใช เวล า
กอสรางนานถึง 45 ป แตตอมาในป 
ค.ศ.1990 สตาลินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในขณะน้ันไดส่ังใหทุบโบสถทิ้งเพื่อดัดแปลง
เปนสระวายน้ําที่ใหญที่สุดในโลกจนเม่ือปค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได
อนุมัติใหมีการกอสรางวิหารขึ้นมาใหมดวยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจําลอง
ของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต วิหารน้ีจึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกคร้ังโดยสรางเสร็จ
สมบูรณและทําพิ ธีเม่ือวันที่  19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปจจุบันวิหารน้ีใชในการ
ประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย  

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการ
รับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน สรางขึ้นในป 
ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเปนสถานีรถไฟฟ�าใตดินที่สวยที่สุดใน
โลก ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 สถานี
รถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรงรวมทั้งการ
กอสรางที่ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเปนที่บัญชาการ
ระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานี
ดวยความยาวท้ังหมด 260 ก.ม.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  (SPARROW HILLS) หรือเนินเขา

นกกระจอก เปนบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยูเบ้ืองลางไดโดย
ทั้งหมด จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแหงน้ี
เปนที่ต้ังบานพักของตน ปจจุบันพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว ที่คูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุดที่
นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเวลาอําลากรุงมอสโคว   จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินดามาเดียดาวา 
13.45 น.  ออกเดินทาง สูสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR 

ASTANA เที่ยวบินที่ KC276  
                    (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
21.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง LAMATY ประเทศคาซัคสถาน (รอเปลี่ยนเคร่ือง) 
01.05 น. ออกเดินทางจากเมือง ALMATY โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ 

KC931 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
วนัที�เจด็     กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 



 

 

 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 

จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว 
ตลอดรายการทัวรโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน 
หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสม 
 
เง่ือนไขในการจองทัวร  
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
 ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
 หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ  
 
 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 
3 ทาน แนะนําใหทานเปด  

  หองพัก เปน 1TWN +1SGL  จะสะดวกกับทานมากกวา 



 

 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบินไทย ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 
ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 
อัตราน้ีรวม               
คาต๋ัวเคร่ืองระหวางประเทศช้ันประหยัด ECONOMY CLASS ทีร่ะบุวันเดินทางไป-กลับ พรอม
กรุป//รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเช้ือเพลิง  
คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน 
แจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด     
คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ  
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ
เทาน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป ทางบริษัท
ประกันฯ จะชดใชคาสินไหม 

     ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 
 
อัตราน้ีไมรวม     
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ     
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาพนักงานขนกระเป�า ณ โรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
คาทิปไกดทองถ่ิน 3  เหรียญ USD /ทาน X 6 วัน =18 USD 
คาทิปคนขับรถทองถ่ิน 2 เหรียญ USD/ทาน X 6 วัน= 12 USD 



 

 

คาทิปหัวหนาทวัรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X 7 วัน =21 USD 
รวมทิป  51 USD /ทาน/ทริป 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ
ดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบินตามที่เกิดข้ึนจริง ณ 
สายการบินน้ันๆ 
หากต๋ัวเคร่ืองบินมีการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือน
เปนอยางนอย 
น่ังที ่Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน
กรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชนสามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผู
ที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
หมายเหตุ 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 25 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวทุกประเภท
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน 
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรมทีพ่ักในตางประเทศ หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ 
ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อม
เสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินให
ทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเคร่ืองและทรัพยสิน
ของตนเอง 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศ ไมวากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเท่ียว ภาพใช
เพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 
เน่ืองจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑที่ตางกัน โดยสายการบิน มีกฎในการออกต๋ัวกอนเดินทาง 
21 วัน และเม่ือตั๋วออกมาแลว จะไมสามารถ เปลี่ยนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND 
ต๋ัวได  

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
 
**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก

กรณี** 


