
 

 

รหสัทวัร GOH1903556 
ทัวรรัสเซีย ตามลาแสงเหนือ 7วัน 5คืน   [TG] 
มอสโคว มรูมันสค พิพิธภัณฑเรือทําลายนาํแข็งนิวเคลียร อนุสาวรียอโลชา ขับรถส
โนโมบิล ตามลาแสงเหนือ  หมูบานซาม ิ ฟารมสุนัขฮัสกี้  น่ังรถสุนัขลากเลือนและ
กวางลากเล่ือน  มูรมันสค  วหิารเซนทซาเวียร  ถนนอารบัต  สถานีรถไฟใตดนิ
พระราชวังเครมลิน พพิิธภัณอารเมอร่ี จัตุรัสแดง หางกุม ละครสตัว  พิพธิภัณฑ
อวกาศ  เนินเขาสแปรโรว  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
ชมปรากฏการณเเสงเหนือ | ชมพิพธิภัณฑเรือทําลายน้ําแขง็พลงันิวเคลียร | น่ังรถ
ลากเล่ือนฮัสกี้ เเละ กวางเรนเดียร | ขับรถสโนโมบิล| ชมจตุรัสแดง | ชมการแสดง

ละครสตัว 
 
  

RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS  
บินตรง รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ 

7 DAYS 5 NIGHTS  

เดนิทางเดือนธันวาคม ���� – มีนาคม ����         

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง 65,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว  
11.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 

เคานเตอร H,J สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที ่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

14.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 
20.20 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 4 ช่ัวโมง) นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร หลงัจากผาน
การตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั  โรงแรม DELTA หรือเทยีบเทา 
 

วันที่ 2 มอสโคว –มูรมันสค–พิพิธภัณฑเรือทําลายนําแข็งนิวเคลียร–อนุสาวรียอโลชา – 
ขับรถสโนโมบิล - ตามลาแสงเหนือ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทาํการเช็คอินสัมภาระ 

..... น. ออกเดินทางสูเมืองมมูันสค โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..….. (ใชเวลาบินประมาณ 
2.30 ช.ม.) 

..... น. เดินทางถึงเมืองมูมันสค  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเที่ยวชมเมืองมูรมันสค (Murmansk) ซึ่งเปนเมอืงทาของรัฐมูรมันสค ออบ-
ลาสต (Murmansk Oblast) ต้ังอยูบริเวณอาวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลา

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – มอสโคว์ 
วนัที� �. มอสโคว์ –มูร์มนัสค์–พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้�าแข็งนิวเคลยีร์–อนสุาวรีย์อโลชา –ขบัรถสโนโมบิล - ตามลา่แสงเหนือ 
วนัที� �. หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสนุขัฮัสกี � – นั�งรถสนุขัลากเลอืนและกวางลากเลื�อน – ตามลา่แสงเหนือ 
วนัที� �. มร์ูมนัสค์– มอสโคว์–วิหารเซนท์ซาเวียร์– ถนนอารบัต - รับประทานอาหารระหว่างลอ่งเรือแม่นํ �าใจกลางกรุงมอสโคว์ 
วนัที� �. มอสโคว์–สถานีรถไฟใต้ดิน–พระราชวงัเครมลนิ–พิพิธภัณ์อาร์เมอรี�–จตุรัสแดง–ห้างกมุ–ละครสตัว์ 
วนัที� �. IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ –สนามบิน             
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

ยื่นไปในมหาสมทุร เปนเมืองทีอ่ยูติดกับประเทศฟนแลนด และนอรเวย ซึ่งเปนเมือง
ทาที่สําคัญในการมุงหนาออกสูอารคตกิ นําทานเขาชมพิพิธภณัฑเรือทําลายนําแข็ง
พลงันิวเคลียร (Nuclear powered Icebreakers) รุน Lenin ซึง่เปนเรือ
ทําลายน้ําแขง็พลงันิวเคลียรรุนแรก เปดตวัเมือ่ป ค.ศ. 1957 และไดปลดประจาํการ
แลว ปจจบัุนเปนพิพธิภัณฑไดใหนักทองเที่ยวไดเขาชม จอดเทียบทาอยูที่เมืองมูร
มันสค (Murmansk) ในอดีตเรือลาํน้ีใชตัดน้ําแข็งเพือ่เปดทางน้ําแขง็ใหเรือเดินสมุทร
ในการขนสงสินคา โดยในปจจุบันยงัมีเรือทปีฏบัิติการตัดน้ําแขง็อยู จากน้ันนําทานชม
อนุสาวรียอโลชา (Alyosha Memorial) ที่สรางขึ้นเพื่ออุทศิใหกับเหลาทหาร
กองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลังเพือ่หยุดยัง้การรุกคืบจากกองทพัเยอรมัน 
เปนรูปปم�นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สงูเปนอันดับสองของรัสเซียและมีน้ําหนักกวา 
5,000 ตัน จากน้ันนําทานขบัรถสโนโมบลิ (Snow mobile) ตะลุยหมิะ ใหทานได
สนุกตื่นเตนกับลานน้ําแขง็กวางใหญ ซึง่เปนประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยาง
ยิ่ง 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเทา 

21.00 น. นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาต ิที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่
ทองฟ�าโปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะ
ปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ
แสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนา
ได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกบัสภาพอากาศเปนสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม*** 
 

วันที่ 3 หมูบานซามิ–ฟารมฮสักี–้น่ังรถสุนัขและกวางลากเลื่อน–ตามลาแสงเหนือ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูหมูบานซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาวพื้นเมืองซามิน้ี ทาน
จะไดสัมผัสถึงวถิชีีวติ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซา



 

 

มิที่ใชชีวิตอาศัยอยู ต้ังแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตด้ังเดิมชมสัตวเมืองหนาวเชน กวางเรน
เดียร (Reindeer) หมาป�า (Foxes) เพื่อใชประโยชนในการเดินทาง รวมทั้งเปน
เปนสัตวเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความ

นารักของสุนัขแสนรู เปนพันธุที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขต
หนาว ซึ่งชาวแลปป�ไดเล้ียงสุนัขพันธุน้ีเพื่อใชในการลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ ให
ทานไดสัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) 
โดยที่ฟารมน้ีจะบริการตอนรับทานดวยชารอน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศตอนรับที่
แสนจะอบอุน สัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน (Reindeer 
Sledding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเทา 

21.00 น. นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาต ิที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่
ทองฟ�าโปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซึ่ง แสงออโรรา (Aurora borealis) จะ
ปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ
แสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนา



 

 

ได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกบัสภาพอากาศเปนสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม*** 
 

วันที่ 4 มูรมันสค– มอสโคว–วิหารเซนทซาเวียร– ถนนอารบัต - รับประทานอาหาร
ระหวางลองเรือแมน้ําใจกลางกรุงมอสโคว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
..... น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เที่ยวบินที่ ..... 
..... น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หาม

ถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณ
แหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 
ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป จากน้ันนําทานสูถนนอารบัต (Arbat Street) เปน
ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่
ระลึก รานน่ังเลน รานอาหารมากมาย และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน 
และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า นําทาน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทาน
อาหารระหวางลองเรือไปตามแมน้ํา Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ 
ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ ตลอดสองฝาก
ฝم�งแมน้ําเปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั โรงแรม DELTA หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 มอสโคว–สถานีรถไฟใตดิน–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณอารเมอรี่–จตุรัสแดง–
หางกุม–ละครสัตว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก 

ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต 
ลักษณะของสถาปตยกรรมที่ นํามาตกแตงภายในสถานี น้ันเปนลักษณะของ 
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก นําทานเขาสูภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin 
Palace)ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราช
ทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขก
ระดับประมขุของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนัน
ซิเอช่ัน โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ 
ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก
ของพระเจาซารทุกพระองคจากน้ันชมระฆังพระเจาซารสรางในสมัยพระนางแอนนา 
ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ 
ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการ
สรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชม
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของ
รัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบัน



 

 

เปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอร่ีเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวม
ทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณ

สําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ
ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก
สงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ต้ัง ของกลุมสถาปตยกรรมที่
สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวย
ยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา เปน
ศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากุม (GUM 
Department store) สถาปตยกรรมที่ เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขาง
แพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอน
อยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควร

พลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาด
โผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 
นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่
ระลกึดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางคร้ังการงดการแสดงไมมีการแจง
ลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท *** 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั  โรงแรม DELTA หรือเทยีบเทา 
 

วันที่ 6 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑอวกาศ – เนินเขาสแปรโรว –สนามบิน              
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานได
เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตา 
แมลูกดก, ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย นําทานสูเขา
พิพิธภัณฑอวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัด
แสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวตางๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ
แหงน้ี จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐที่
เกี่ยวของกับอวกาศของรัสเซีย พรอมดวยประวัติศาสตรและการพัฒนาของการ
เดินทางขึ้นสูอวกาศและดวงจันทรต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ส่ิงจัดแสดงตางๆ ไมวาจะ
เปนกอนหินจากดวงจันทร ชุดอวกาศ ช้ินสวนยานอวกาศ รวมทั้งสุนัขที่เคยขึ้นไปใน
อวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางใน
สมัยสตาลิน  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
19.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 



 

 

22.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยสายการบินไทย TG 975 
  

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
10.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 

 
ราคาแนะนําเริ่มตนเพยีง 

RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS  
บินตรง รสัเซยี ตามลาแสงเหนือ 

7 วัน 5 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

28 ธ.ค.62 – 3 ม.ค. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 40,395 6,900 

13 – 19 ม.ค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

29 ม.ค. – 04 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

08 – 14 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

29 ก.พ. – 06 มี.ค. 63 67,900 67,900 67,900 67,900 46,850 5,900 

04 – 10 มี.ค. 63 67,900 67,900 67,900 67,900 46,850 5,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 

ขอสงวนสทิธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก  
เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวซีา
ไดทันที 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ช่ัวโมงตดิตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 



 

 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม

ไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมลูคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 ก.ก. และมากกวา 1 ช้ิน สําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ และคา
น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก. และมากกวา 1 
ช้ิน , คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�า
เดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (36 ดอลลารสหรัฐ) 



 

 

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ดอลลารสหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัด
จําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่ น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 

10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 

20,000 บาท 



 

 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ท างบ ริษั ท ฯขอสงวน สิท ธิ์  เก็ บ
คาใชจายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง
และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะ
ตอไปแต ทั้ ง น้ี ท านจะต องเสียค าใชจ ายที่ ไม สามารถ เรียก คืนได คื อ 
คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคา
ต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดีย่ว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง



 

 

โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 


