
 

 

รหัสทัวร DKC1903301 
ทัวรรัสเซยี MOSCOW AURORA ตามลาแสงเหนือ 6 วัน 4 คืน [TG] 
มูรมนัสค ฟารมสุนัขฮัสกี้ อนุสาวรียอโลชา เรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร หมูบานซามิ  

มอสโคว พระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอร่ี จตุัรัสแดง วิหารเซนตบาซิล  

หางสรรพสินคากุม ถนนอารบัต สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว OUTLET BELEYA DACHA 

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว  

ประสบการณสักคร้ังในชีวิต ตามลาหาแสงเหนือ 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพ ฯ – มอสโคว  
11.00  พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร D สาย

การบิน THAI AIRWAYS 

เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกเร่ืองกระเป�าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

14.00  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเวย เท่ียวบินที ่ TG 974 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง) 
20.20  ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 4 ช่ัวโมง) 

นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

นําทานเดินทางเขาสูกรุงมอสโควเมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่
ใหญที่สุดของยุโรปมปีระวัตศิาสตรยาวนานถงึ 850 ป  

นําคณะเขาสูท่ีพัก DELTA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันท่ี 2 มอสโคว - เมืองมรูมนัสค - เรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร - อนุสาวรียอโลชา -
พิพิธภัณฑทองถิ่น - ตามลาแสงเหนือ AURORA 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

09.30  ออกเดินทางจากกรุงมอสโคว สูเมืองมูรมันสค โดยสายการบินภายในประเทศ 
เท่ียวบินที่ SU1320 

(น้ําหนักกระเป�าสายการบินภายใน ทานละ 23 ก.ก. ถือข้ึนเครื่องได 7 ก.ก. / ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบินและไฟลทบินภายในประเทศ ตามความ
เหมาะสม) 

12.10  เดินทางถึงสนามบิน เมืองมูรมันสค ประเทศรัสเซีย 



 

 

เมืองมูรมนัสค  MURMANSK เปนเมืองทาท่ีสําคัญของประเทศรสัเซีย และเปน
เมืองทาบริเวณขั้วโลกเหนือท่ีใหญที่สุดในโลก อยูทางเหนือติดกับชายแดนประเทศ
ฟนแลนด 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางไปชม เรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร NUCLEAR POWERED ICE-
BREAKERS หรือเรือตัดน้ําแข็งเลนิน (LENIN) เปนเรือผิวน้ําพลังงานนิวเคลียรลํา
แรกของโลก สําหรับการเดินเรืออารกติก ปลดระวางและจอดเทียบทาอยูท่ีเมืองมูร
มันสค เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดชมในปจจุบัน จากน้ันนําทานชม อนุเสาวรียอโลชา 
(ALYOSHA) เปนรูปปم�นทหาร ท่ีมีความสูงถึง 35.5 เมตร สูงเปนอันดับสองของ
รัสเซีย มีน้ําหนักกวา 5,000 ตัน  สรางขึ้นเพ่ืออุทิศและรําลึกถึงเหลาทหารของ
กองทัพโซเวียต ท่ีตรงึกําลังเพ่ือหยุดยั้งกองทัพเยอรมัน  หลังจากน้ันนําทานสู 
พิพิธภัณฑทองถิ่น MUSEUM LOCAL OF LORE เปนพิพิธภัณฑท่ีแสดงเร่ืองราว
ประวติัและความเปนมาของชนพื้นเมืองมูรมันสค การสํารวจอารกตกิ และ
นิทรรศการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเปดประสบการณ ตามลาหาแสงเหนือ AURORA HUNTING แสงเหนือ
หรือแสงออโรรา เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองรองบนทองฟ�าเปน
สีสันตางๆ ปรากฏการณออโรราเปนตัวอยางปรากฏการณทางฟสิกสท่ีนาท่ึงที่สุดที่
เกิดขึ้นในอวกาศท่ีใกลพ้ืนโลก ปรากฏจากสิ่งจางๆ เปนวงน่ิง แลวระเบิดออกมาเปน
สีตาง ๆ พุงกระจายภายในเวลาไมกี่วินาที บางครัง้จะปรากฏเหมือนมันจะแตะกบั
พ้ืน หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นพุงสูงข้ึนสูทองฟ�า แสงออโรราน้ันเกิดขึ้นท่ีความสูงจาก
พ้ืนโลก (altitudes) ประมาณ 100 ถึง 300 กิโลเมตร บริเวณท่ีอยูบริเวณ
บรรยากาศช้ันบนที่อยูใกลกับอวกาศ สามารถชมแสงออโรราไดในชวงเดือน 
ธันวาคม-ตนมีนาคมของทุกป **แสงเหนือ ออโรรา เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ 
จะพบเห็นหรือไมน้ันข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ไมสามารถกําหนดได** 

นําคณะเขาสูท่ีพัก AZIMUT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 



 

 

   

วันท่ี 3 เมืองมูรมนัสค - หมูบานซามิ – ฟารมสุนัขฮสักี้ สนุกสนานสุนัขลากเลื่อนและกวาง
เรนเดียร 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู หมูบานซามิ SAMI VILLAGE  หมูบานของชาวซามิ ชาวพ้ืนเมือง
ท่ีอาศัยอยูในแถบอารกติก ชาวซามิ เรียกกันในภาษาอังกฤษวาแลปส (Lapps) 
หรือ แลปแลนเดอร (Laplanders) ซึ่งปจจุบันอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทางตอน
เหนือของนอรเวย สวีเดน ฟนแลนด และคาบสมุทรโคลาของรัสเซีย และไดรับการ
คุมครองภายใตสนธิสัญญาระหวางประเทศของชนเผาพ้ืนเมืองอีกดวย ลักษณะบาน
ของชาวซามิ เปนเตนทรูปกรวย ดานในใชขนกวางเรนเดียรและหนังในการปกคลุม 
และยังใชกวางเปนท้ังยานพาหนะ เพ่ือยังชีพอีกดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานสนุกสนานกับ สุนัขลากเลื่อน ท่ี ฟารมสุนัขฮัสกี้ ใหทานไดชมความนารักของ
สุนัขแสนรูพันธุ  
ไซบีเรียน ฮัสกี ้ที่นอกจากจะฉลาดเฉลียวแลวยังแข็งแรงและทนความหนาวไดดีมาก 
เพราะเปนสุนัขท่ีอาศัยอยูในเขตหนาวมาต้ังแตเกากอน นอกจากน้ีชาวแลปป�ยังได
เล้ียงสุนัขฮัสกี้เอาไวเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนหิมะหรือน้ําแข็งเพ่ือการเดินทาง 
แนนอนวาไมพลาดท่ีจะใหทานได สัมผัสประสบการณน่ังลากเล่ือนสุนัขฮัสกี้ Husky 
Sledding ท่ีสุนัขฮัสกี้จะพาทานแลนไปตามเสนทางอยางสนุกสนาน นอกจากสุนัข
แลว ยังมีกวางเรนเดียร ท่ีจะพาทานแลนไปตามทางหิมะอยางเพลิดเพลิน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําคณะเขาสูท่ีพัก   AZIMUT HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 



 

 

   

วันท่ี 4 เมืองมูรมนัสค - มอสโคว – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว – ถนนอารบัต 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองมูรมันสค เพ่ือเดินทางกลับกรุงมอสโคว 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ สนามบิน 

13.10  ออกเดินทางจากเมืองมูรมนัสค สูกรุงมอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศ 
เท่ียวบินที่ SU1321 

(น้ําหนักกระเป�าสายการบินภายใน ทานละ 23 ก.ก. ถือข้ึนเครื่องได 7 ก.ก. / ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบินและไฟลทบินภายในประเทศ ตามความ
เหมาะสม) 

15.30  เดินทางถึงสนามบิน กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย 

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก 
ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของ
สถานีรถไฟฟ�าใตดินมจีุดเร่ิมตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพ
โซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของ 
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึน้เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบรุุษ ซึง่จะส่ือออกมาในรูปของงานปم�น รปูหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก  จากน้ันนําทานสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคน
เดินยาวประมาณ 1 กม. เปนท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก ราน
น่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปด
หมวกอีกดวย 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําคณะเขาสูท่ีพัก  DELTA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา 

   

วันท่ี 5 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - โบสถเซนตบาซิล - 
หางสรรพสินคากุม - OUTLET BELEYA DACHA - สนามบินมอสโคว 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวงัเครมลิน GRAND KREMLIN PALACE ท่ีประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนคร
เซนตปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น 
โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปน
โบสถท่ีสําคัญใชในงานพิธีกรรมท่ีสําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของ
พระเจาซารทุกพระองคจากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรง
ประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลกเพ่ือนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ 
ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการ
สรางปนใหญท่ีสุดในโลกท่ียังไมเคยมกีารใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชม 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี เปนพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของรัสเซียเพ่ือเปนท่ีเก็บสะสมของ
เจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 ปจจุบันเปนสถานท่ีเก็บสะสมของมี
คาท่ีดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที ่14  ถงึชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ีเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระ
เจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึง่อีก 2 ท่ีอยูท่ีอังกฤษ และ อิหราน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําชม จตุัรัสแดง RED SQUARE ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเปนเวทีของเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ



 

 

ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปจจุบันสถานท่ีแหงน้ีใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วนัชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลกึ
สงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสัแดงเปนที่ต้ัง ของกลุมสถาปตยกรรม
ท่ีสวยงาม อันไดแก วหิารเซนตบาซิล SAINT BASIL'S CATHEDRAL 
ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณ
โดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ต้ังอยูบน
ป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม 
น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชม
หางสรรพสินคากุม GUM DEPARTMENT STORE สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของ
เมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เส้ือผา เครื่องสําอาง 
น้ําหอม และราคาคอนขางแพง หลังจากน้ันนําทานชอปปم�ง OUTLET VILLAGE 
BELEYA DACHA อิสระชอปปم�งเลือกซื้อสินคาแบรนดรัสเซียและสินคาแบรนด
หลากหลาย เชน ADIDAS, BOSS, CROCS, DKNY, ESTEE LAUDER, 
FURLA, GABBIACCI, GAP, GUESS, MARKS&SPENCER และอ่ืนๆอีก
มากมาย   

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสูสนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 
(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

22.00  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเวย เท่ียวบินที ่TG 975 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) 

   

วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ   



 

 

10.50  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

30 Jan - 04 Feb 
2020  64,999 64,999 63,999 10,000 9,999 

20 - 25 Feb 2020  65,999 65,999 64,999 10,000 9,999 

 

หมายเหตุ 

เด็กอายุต่ํากวา 2 ขวบ ราคา  10,000  บาท  

หมายเหตุเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

- เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และโรงแรม
ในรัสเซยีไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคูแบบ
ไมมีเตียงเสริม 

- โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 

- กรณีที่มีงาน Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและหองพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม ซึ่งหองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรตั และไมมอีางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 

 



 

 

หมายเหตุ 

อัตราคาบริการ อาจมกีารเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม 

ต๋ัวกรุป เมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถเลื่อนทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปลี่ยนแปลง
ต๋ัว) 

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดยคํานึงถึง
ความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก 

อัตราน้ีรวม   

คาต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับสายการบินไทย ช้ันประหยัด  ** สะสมไมลได 50% 

คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 

คาโรงแรมที่พักตามท่ีระบุในรายการ 

คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ 

คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช่ัวโมงตอวัน) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตาม
กรมธรรม 

อัตราน้ีไมรวม 

คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,000 บาท/ทาน   ตลอดการเดินทาง   

คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 

คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 



 

 

คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (TG 30 กิโลกรัมตอทาน) 

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบเุชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ไมไดระบุไวในรายการ เปนตน 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)   

คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

การจองและชําระเงิน 

ชําระคามดัจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มฉิะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทาง มฉิะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

การยกเลิก 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท (ชวงเทศกาลสงกรานตและปใหมเปน 
60 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 - 30 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท (ชวงเทศกาลสงกรานตและป
ใหมเปน 30 - 44 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 24 วัน คดิคาใชจาย 100% ของราคาทัวร (ชวงเทศกาลเปนสงกรานต
และปใหม 1 - 35 วัน) 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วนั ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทาน และ/หรือ มีผูรวม
เดินทางในคณะไมถงึ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหภายใน 15 วัน หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 

  

 



 

 

หมายเหตุอ่ืนๆ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกดิเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณี
ท่ีทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหนาทัวร โดย
ทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีที่สุด โดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทาง
เปนหลัก 

2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเกบ็คาน้ํามันเพ่ิมหรือคาต๋ัว
เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไว โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยัน
จดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความ
เหมาะสม โดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถงึผลประโยชนที่ผูเดินทางไดรับเปนหลัก 

3.   เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4.   หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษทัฯ ถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามที่ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

5.   ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจบัุน หากราคาต๋ัวเครื่องบินและภาษี
น้ํามันปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะเก็บคาใชจายเพ่ิมเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน
ตามสถานการณดังกลาว  

 


