
 

 

รหสัทวัร GOH1903911 
ทัวรรัสเซีย RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS  
บินตรง รัสเซีย ตามลาแสงเหนือ7 D 5 N (TG) 
มูรมันสค–พิพธิภัณฑเรือทาํลายนําแขง็ ขบัรถสโนโมบิล  ตามลาแสงเหนือ หมูบานซามิ – ฟารม
สุนัขฮัสกี ้– น่ังรถสุนัขลากเลือนและกวางลากเลื่อน-วหิารเซนทซาเวียร– ถนนอารบัต - 
รับประทานอาหารระหวางลองเรือแมน้ําใจกลางกรุงมอสโคว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
  
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–พิพิธภณัฑเรือทําลายนําแขง็นิวเคลียร–อนุสาวรียอโลชา – 
ขับรถสโนโมบิล - ตามลาแสงเหนือ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทาํการเช็คอินสัมภาระ 
..... น. ออกเดินทางสูเมืองมมูันสค โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..  

(ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
..... น. เดินทางถึงเมืองมูมันสค  

 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – มอสโคว ์
วนัที� �. มอสโคว ์–มูรม์นัสค–์พิพิธภัณฑเ์รอืทาํลายน้�าแข็งนิวเคลยีร–์อนสุาวรียอ์โลชา –ขบัรถสโนโมบิล - ตามลา่แสงเหนือ 
วนัที� �. หมู่บา้นซามิ – ฟารม์สนุขัฮัสกี� – นั�งรถสนุขัลากเลอืนและกวางลากเลื�อน – ตามลา่แสงเหนือ 
วนัที� �. มรูม์นัสค–์ มอสโคว–์วิหารเซนทซ์าเวียร–์ ถนนอารบัต - รบัประทานอาหารระหว่างลอ่งเรอืแม่น ํ�าใจกลางกรุงมอสโคว ์
วนัที� �. มอสโคว–์สถานีรถไฟใตด้ิน–พระราชวงัเครมลนิ–พิพิธภัณอ์ารเ์มอรี�–จตุรสัแดง–หา้งกมุ–ละครสตัว ์
วนัที� �. IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์–สนามบิน             
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นําทานเที่ยวชมเมืองมูรมันสค (Murmansk) ซึ่งเปนเมอืงทาของรัฐมูรมันสค ออบ-

ลาสต (Murmansk Oblast) ต้ังอยูบริเวณอาวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลา
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 เดินทางเขาสูที่พกั 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 หมูบานชาวพื้นเมอืงซามน้ีิ ทาน

จะไดสมัผัสถึงวถิีชีวิต ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซา
มิที่ใชชีวติอาศัยอยูต้ังแตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถชีึวติด้ังเดิมชมสตัวเมืองหนาวเชน กวางเรน
เดยีร (Reindeer) หมาป�า (Foxes) เพื่อใชประโยชนในการเดินทาง รวมทัง้เปน
เปนสัตวเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูฟารมสุนัขพันธุฮสักี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความ

นารักของสุนัขแสนรู เปนพันธุทีฉ่ลาดเฉลียวและแขง็แรงมาก โดยอาศัยอยูในเขต
หนาว ซึ่งชาวแลปป�ไดเลี้ยงสุนัขพันธุน้ีเพือ่ใชในการลากเล่ือนบนน้ําแขง็หรือหมิะ ให
ทานไดสมัผัสประสบการณน่ังรถเทียมสุนัขฮสักีล้ากเลือ่น (Husky Sledding) 
โดยทีฟ่ารมน้ีจะบริการตอนรับทานดวยชารอน ขนมพื้นเมอืง กบับรรยากาศตอนรับที่
แสนจะอบอุน สัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน (Reindeer 
Sledding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั 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–วหิารเซนทซาเวียร– ถนนอารบัต - รบัประทานอาหาร
ระหวางลองเรือแมน้ําใจกลางกรงุมอสโคว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
..... น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เที่ยวบินที่ ..... 
..... น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หาม

ถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนสุรณ
แหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที ่1 
ใชเวลากอสรางนานถงึ 45 ป จากน้ันนําทานสูถนนอารบัต (Arbat Street) เปน
ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่
ระลึก รานน่ังเลน รานอาหารมากมาย และยงัมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลยีน 
และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า นําทาน สมัผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รบัประทาน
อาหารระหวางลองเรือไปตามแมน้ํา Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ 
ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตางๆ ตลอดสองฝาก
ฝم�งแมน้ําเปนอีกหน่ึงประสบการณทีน่าประทับใจ 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั โรงแรม DELTA หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 มอสโคว–สถานีรถไฟใตดนิ–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณอารเมอรี–่จตุรสัแดง–
หางกุม–ละครสตัว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรงุมอสโค ถอืไดวามีความสวยงามมากที่สดุในโลก 

ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ�าใตดินมีจดุเร่ิมตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต 
ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลกัษณะของ 
Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถงึคุณความดีของ
วีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก นําทานเขาสูภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin 
Palace)ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราช
ทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขก



 

 

ระดับประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนัน
ซิเอช่ัน โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสมัชัญ 
ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธกีรรมที่สาํคญั เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก
ของพระเจาซารทุกพระองคจากน้ันชมระฆังพระเจาซารสรางในสมัยพระนางแอนนา 
ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ 
ผิดพลาดระหวางการหลอทาํใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารทีม่คีวามตองการ
สรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยงัไมเคยมีการใชยงิเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน 
(หากมีพธิีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชม
พิพิธภณัฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของ
รัสเซียเพื่อเปนที่เกบ็สะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบัน
เปนสถานที่เก็บสะสมของมคีาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 พพิิธภัณฑอารเมอร่ีเปนหน่ึงในสามพพิิธภัณฑที่เก็บรวบรวม
ทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําชมจัตรุัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทขีองเหตุการณ

สําคัญในประวติัศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ
ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคญัๆ เชน วันปใหม วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึ
สงครามโลกคร้ังที ่2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเปนทีต้ั่ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่
สวยงาม อันไดแก วหิารเซนตบาซลิ(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวย
ยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนกิชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา เปน
ศิลปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีท่ํามาจากทบัทมิ น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่พรรค
คอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสนิคากุม (GUM 
Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 
จําหนายสินคาจาํพวกแบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขาง
แพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมศีพเลนินนอน
อยูบนแทนหินมโีลงแกวครอบอยู 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 นําทานชมการแสดงละครสตัว (Circus) เปนการแสดงของสตัวแสนรูที่ ไมควร

พลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาด
โผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 
นาที และชวงหลังอีก 45 นาท ีจากน้ียังมีบริการถายรูปกับสตัวตางๆ และมขีองที่
ระลกึดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางคร้ังการงดการแสดงไมมกีารแจง
ลวงหนา ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนื 1,000 บาท *** 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั  โรงแรม DELTA หรือเทยีบเทา 
 

วันที่ 6 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภณัฑอวกาศ – เนินเขาสแปรโรว –สนามบิน          
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานได

เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาทีถ่กูที่สดุ อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตา 
แมลกูดก, ผาคลมุไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย นําทานสูเขา
พิพิธภณัฑอวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจดั
แสดงเกี่ยวกบัอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวตางๆ ซ่ึงพิพิธภัณฑ



 

 

แหงน้ี จะจดัแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จกัรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิง่ประดิษฐที่
เกี่ยวของกับอวกาศของรัสเซีย พรอมดวยประวัตศิาสตรและการพัฒนาของการ
เดินทางขึ้นสูอวกาศและดวงจันทรต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน สิง่จัดแสดงตางๆ ไมวาจะ
เปนกอนหินจากดวงจันทร ชุดอวกาศ ช้ินสวนยานอวกาศ รวมทัง้สุนัขที่เคยขึ้นไปใน
อวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจด็ตกึที่สรางใน
สมัยสตาลิน  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
19.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
22.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยสายการบินไทย TG 975 
  
วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
10.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอสงวนสทิธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก 
เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 

และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



 

 

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[มี

เตียง] 
พักกบัผูใหญ 

2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง7ป 
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

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 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ

เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทัง้
แบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพือ่ประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก. และมากกวา 1 
ช้ิน สําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ และคาน้ําหนักเกินจากทางสายการบนิกําหนดเกิน
กวา 23 ก.ก. และมากกวา 1 ชิน้ , คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สญูหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (36 ดอลลารสหรัฐ) 
6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (21 ดอลลารสหรัฐ) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
 
 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน  



 

 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกั

ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทดัรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 


