
 

 

รหัสทัวร PVC1903422 
ทัวรรัสเซยี มอสโคว มูรมันสค 6 วัน 4 คืน (SU) 
มอสโคว   จัตุรัสแดง   มหาวิหารเซนตบาซิล   หางกุม   พระราชวังเครมลนิ 
พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร   โบสถอัสสัมชัญ   MURMANSK ลาแสงเหนือ 
 

 
 



 

 

 
ตารางการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพ  - มอสโคว – METRO-ถนนอารบัต                                           
(-/-/D) 

วันที่สอง  มอสโคว – จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนตบาซิล –หางกุม –พิพิธภัณฑอารเมอรรี่
แชมเบอร-พระราชวงัเครมลิน-พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร-โบสถอัสสัมชัญ     
(B/L/D) 

วันที่สาม  MOSCOW – MURMANSK ลาแสงเหนือ                                                 
(B/L/D) 

วันที่สี ่  MURMANSK ลาแสงเหนือ                                                                        
(B/L/D)           

วันที่หา       MURMANSK –MOSCOW-เลนิน-IZMAILOVSKY MARKET-กรุงเทพฯ               
(B/L/D) 

วันที่หก      กรุงเทพ ฯ                                                                                            
(-/-/-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

17-22 ต.ค.62 
19-24 ต.ค.62 
23-28 พ.ย.62 
05-10 ธ.ค.62 

64,888.- 64,888.- 64,888.- 6,500.- 

24-29 ธ.ค.62 
28 ธ.ค.-02 ม.ค.63 71,888.- 71,888.- 71888.- 8,500.- 

 

 
07.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ประตู 7 ช้ัน 4 เคานเตอร P  
                    AEROFLOT AIRLINES (SU) พบกับเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ

และอํานวยความสะดวก 
10.00 น.  ออกเดินทาง สูมอสโคว  โดยสายการบินแอรโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินท่ี 

SU 271 
                           บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 2 รอบ **ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 10.30 ชั่วโมง** 

วนัแรก      กรุงเทพ  - มอสโคว ์– METRO-ถนนอารบตั                              (-/-/D/)  



 

 

 
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว  

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 
หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ  
นําทานชม  สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้ งน้ีขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน 
สรางขึ้นในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเปนสถานีรถไฟฟ�าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลก
คร้ังที่ 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่
แข็งแรงรวมทั้งการกอสรางที่ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียัง
เปนที่บัญชาการระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11
สาย 156 สถานีดวยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

จากน้ันใหเวลาอิสระทุกทานเดินช็อปปم�ง ถนนอารบัต ถนนคนเดินทีม่ีชื่อเสียง ชื่อถนน
น้ีปรากฏมาต้ังแตศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูของชนชั้น ขุนนางและศิลปนที่มีผู
อุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเปนยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัตกลายเปนถนนคนเดินทีม่ีชื่อเสียงท่ีสุดของรัสเซีย 
เปนแหลงของศิลปนจิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ฯลฯ 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทาง สู  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเปนสถานที่สําคัญต้ังอยูกลาง
ใจเมืองของมอสโควเปนจัตุรัสที่
สวยงามที่สุดในโลก เปนสถานที่เก็บ
ศพเลนินศาสดาของประเทศสังคม
นิยม สรางดวยหินแกรนิต และหิน
ออน นับลานชิ้นตอกลงบนพื้นจน
กลายเปนลานหินโมเสกเปนพื้นที่
ลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน 
เปนที่ ต้ังของกิโลเมตรที่ ศูนยของ
รัสเซีย สังเกตุไดจากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณเปนวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะ
มีนักทองเท่ียวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขามไหลตัวเองไปดานหลัง
เพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาที่มอสโควอีกคร้ัง ลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพื้นที่กวาง 
695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาที่เปนสถานที่จัดงานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมา

วนัที�สอง     มอสโคว ์– จตัรุสัแดง-มหาวิหารเซนตบ์าซิล –หา้งกุม –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์�แชมเบอร ์
                   พระราชวงัเครมลิน-พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร-์โบสถอ์สัสมัชญั             (B/L/D) 



 

 

หลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ ราย
รอบอีกมากมายเชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย   
นํ าท า น ถ า ย รู ป ด าน ห น าคู กั บ  ม ห า วิ ห า ร เซ น ต บ า ซิ ล  (ST. BASIL’S 

CATHEDRAL) ห น่ึ ง
สถาปตยกรรมที่ กลายเปน
สัญลักษณสําคัญของกรุงมอส
โคว ดวยรูปทรงที่มีลักษณะ
เปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส 
ต้ัง ตระหงานสงางาม ขนาบ
ขางดวยกําแพงเครมลิน สราง
ขึ้ น โด ยพ ระ เจ า อี ว านที่  4 

(Ivan the Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกล
ที่เมืองคาซาน ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยป 
ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความ
งดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอ
พระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงนี้มากจึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก
ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางส่ิงที่
สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในคร้ังน้ันของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของ
สมญานามอีวานมหาโหด 
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) 
หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก แตมีชื่อเสียงในเรื่องของสินคาอันมีให
เลือกซื้อกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถนที่หน่ึงที่มี
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มี
ความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคา
เปดให บริการมากมายสําหรับให 



 

 

ผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปم�งถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาที่น่ีอาจจะมีทั้ง
รูปลักษณ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโออา และที่สําคัญตั้งอยูบริเวณลานกวางใน
ยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม 
มีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เส้ือผา ของใชในครัวเรือน สินคา
ที่มีชื่อมียี่หอ เคร่ืองสําอางค น้ําหอม และสินคาที่เปนประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให
เลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 

เท่ียง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดย
มกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ เจาชายยูริ โดลโกรูกี มีรับส่ังใหสรางเพื่อใชป�องกันศัตรู 
ในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไมธรรมดา ที่เปนเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตาม
ความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลิน

เปนพิพิธภัณฑ และที่ต้ังสถานที่สําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอ
ระฆังของอีวานมหาราชและส่ิงกอสรางอ่ืนๆอีกมากมาย  
 
 
 

 



 

 

จาก น้ัน เข าชม  พิ พิ ธภัณ ฑ อาร เมอร ร่ีแชม เบอร  (KREMLIN ARMOURY 
CHAMBER) ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครม
ลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานที่เก็บสมบัติลํ้าคา
กวา 4,000 ชิ้น เชน ศาสตราวุธตางๆ เคร่ือง
ป�องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ 
เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงขอ
งกษัติยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง  
จ า ก น้ั น ช ม  โ บ ส ถ อั ส สั ม ชั ญ 
(ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน โดยสรางทับ
ลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอนแลว ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก  
จากน้ัน ชม โบสถIVAN THE GREAT BELL-TOWER 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา (SET BOX) 
09.30 น. ออกเดินทางสูเมืองมูมั้นสค โดยสายการบิน AEROFLOT AIRLINES เที่ยวบินที่ 
SU 1320 
12.05 น. ถึ งสนามบินมู รมันสค  หลังจาก รับ สัมภาระแลว นํ าท านสู  เมืองมูร มันสค  
(Murmansk) 
เท่ียง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

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

วนัที�สาม    MOSCOW – MURMANSK ล่าแสงเหนือ                                                    (B/L/D) 
     



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรรา ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาต ิที่
จะปรากฏน้ันในชวงตอนกลางคืน และในชวงหนาหนาวเทานั้น*** ซึ่งโอกาสท่ีจะได
เห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา 

เชา            รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
วนัที�สี�            MURMANSK ล่าแสงเหนือ                                                    (B/L/D)  
    



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองหิมะ อิสระใหทานไดสนุกต่ืนเตนกับการขับรถ Snow mobile 
หลังจากน้ันเดินทางสู หมูบานซามิ *** ซึง่โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปน
สําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเที่ยวชม หมูบาน   ซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาวพื้นเมืองซามิ ทาน
จะไดสัมผัสถึงวิถชีีวติ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซา
มิที่ใชชีวติอาศัยอยูต้ังแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวยี ชมสัตวเมืองหนาวเชน กวางเรนเดียร (Reindeer) จากน้ัน
นําทานสูเมืองมูรมันสค (Murmansk) 

 
 
 
 
 
 
คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรรา ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาต ิที่
จะปรากฏน้ันในชวงตอนกลางคืน และในชวงหนาหนาวเทานั้น*** ซึ่งโอกาสท่ีจะได

เห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสม*** 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา 

เชา            รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเที่ยวชมเมือง รวมถึงเย่ียมชมเรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียร (เลนิน) 

วนัที�หา้          MURMANSK –MOSCOW-เลนิน-IZMAILOVSKY MARKET-กรุงเทพฯ               (B/L/D)
      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ สนามบินเมืองมูรมันคส 
 
13.10 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน AEROFLOT AIRLINES เท่ียวบินที่ SU 1321 
15.30 น. นําทานถึง เมืองมอสโคว 

นํ าท าน เดิ นท าง สู   IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ต้ั งอยู ใก ล กั บ 
Izmailovo Royal Estate จึงเปนที่มาของชื่อ Izmailovsky ที่เปนช่ือของตลาด
นัดแหงนี้นั่นเอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่นาซื้อหาก็มี ตุกตาแมลูกดก เปนตุกตาไม
เขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเปนช้ันๆจากตัวใหญไปจนเล็ก ในการซื้อสินคาจาก
รัสเซียควรระวังการซื้อภาพวาดสีน้ํามันเกาๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่
เกี่ยวของกับศาสนาไวใหมากๆ เน่ืองจากวามีกฏหมายหามนําของเกาเหลาน้ีออกนอก
ประเทศรัสเซีย  

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานอําลาเมืองมอสโคว  เดินทางสูสนามบิน  

21.30 น. ออกเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เท่ียวบินที่ 
SU272 



 

 

10.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรอืมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ

เปลี่ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเทีย่ว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรอืตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 

ทางผูจัด 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสม 

 
เง่ือนไขในการจองทัวร  
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
 ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
 หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ 
คนืเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 
ทาน แนะนําใหทานเปด  
  หองพัก เปน 1TWN +1SGL  จะสะดวกกับทานมากกวา 

วนัที�หก    กรุงเทพ ฯ                                  (-/-/-) 



 

 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบินการบินไทย ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 
20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
อัตราน้ีรวม               
คาตั๋วเครื่องระหวางประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ทีร่ะบุวันเดินทางไป-กลับ พรอม
กรุป//รวมภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเช้ือเพลิง  
คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกัน 
แจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด     
คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ  
คามัคคุเทศกอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ

เทาน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีม่ีอายุตํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป ทางบริษัท

ประกันฯ จะชดใชคาสินไหม 
     ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
 
อัตราน้ีไมรวม     
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษหัีก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ     
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาพนักงานขนกระเป�า ณ โรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
คาทิปไกดทองถิ่น 3  เหรีญ USD /ทาน X 5 วัน = 15 USD 
คาทิปคนขับรถทองถิน่ 2 เหรียญ USD/ทาน X 5 วนั= 10 USD 



 

 

คาทิปหัวหนาทัวรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X 6 วนั = 18 USD 
รวมทิป  43 USD /ทาน/ทริป 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ
ดวย 
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเครื่องบินตามที่เกิดขึ้นจริง ณ สายการ
บินนั้นๆ 
หากต๋ัวเครื่องบินมีการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 
คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือน
เปนอยางนอย 
น่ังที ่Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัตติรง
ตามที่สายการบิน 
กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมี
ปญหา เชนสามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย 
และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกบัทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอิน
เทาน้ัน 
 
หมายเหตุ 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 25 ทาน และทาง
บริษทัยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเครื่องบิน
ภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วทุกประเภท
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  



 

 

รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรมที่พักในตางประเทศ หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ 

ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 
บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย 
หรือดวยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได 
ไมวาจํานวนท้ังหมดหรอืบางสวน 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพยสิน
ของตนเอง 
เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศ ไมวากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 
ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเท่ียว ภาพใช

เพ่ือการโฆษณาเทานั้น 
เน่ืองจากแตละสายการบินมกีฎเกณฑที่ตางกัน โดยสายการบิน มกีฎในการออกต๋ัวกอนเดินทาง 
21 วัน และเมื่อต๋ัวออกมาแลว จะไมสามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ต๋ัว
ได  
 
 

หนงัสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 



 

 

 
**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก

กรณี** 


