
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รสัเซยี ล่าแสงเหนือ: มอสโคว-มูรม์นัสค ์7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิ Mahan Air (W5) 

 

 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเดก็ไม่เสรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดยีวเพิม่ 

09-15 พ.ย.62 
23-29 ธ.ค.62 

53,888.- 52,888.- 51,888.- 7,500.- 

07-13 ธ.ค.62 
21-27 ธ.ค.62 

54,888.- 53,888.- 52,888.- 7,500.- 

28 ธ.ค.-03 ม.ค.63 59,888.- 58,888.- 57,888.- 7,500.- 
25-31 ม.ค.63 56,888.- 55,888.- 54,888.- 7,500.- 
08-14 ก.พ.63 
07-13 ม.ีค.63 
21-27 ม.ีค.63 

53,888.- 52,888.- 51,888.- 7,500.- 



 

 

วนัทีส่อง พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอร ์– จตัรุสัแดง –มหาวหิารเซนตบ์าซลิ- หา้งกมุ                                                                                                      
            (-/L/D) 

 

วนัที ่1  กรุงเทพ  -เตหะราน- มอสโคว                                                                                   (-/-/-) 
วนัที ่2 พระราชวงัเครมลนิ–พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอร ์–จตัรุสัแดง–มหาวหิารเซนตบ์าซลิ-กมุ    (-/L/D) 
วนัที ่3  MOSCOW – MURMANSK ล่าแสงเหนือ                                                                              (B/L/D) 
วนัที ่4 MURMANSK ล่าแสงเหนือ                                                                                                  (B/L/D) 
วนัที ่5  MURMANSK – MOSCOW-วหิารเซน็ต ์เดอซารเ์วยีร-์METRO                                             (B/L/D) 
วนัที ่6 มอสโคว – สนามบนิ                                                                                                            (B/-/-) 
วนัที ่7 กรุงเทพ ฯ                                                                                                                    (-/-/-) 

20.30 น.  คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 สายการบนิ 
Mahan Air เคานเ์ตอร ์S ประตู 8 ซึง่มีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยอ านวยความสะดวกเร ือ่งสมัภาระ และเอกสารการ
เดนิทางแกท่่าน 

 
23.35 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เทีย่วบนิที่ W5-050 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 
 
  
 

03.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงเตหะรานเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
07.30 น. เหนิฟ้าสู่  มอสโคว โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5-084 
09.45 น. เดนิทางถงึ เดนิทางถงึสนามบนิสนามบนิวนูโคโว กรุงมอสโคว ประเทศรสัเซยี  

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin) สรา้งขึน้ในปีค.ศ.
1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชายยูร ิโดลโกรกู ีมรีบัสั่ง
ใหส้รา้งเพือ่ใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา 
ทีเ่ป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเชือ่ของชาวรสัเซยีเค
รมลิน  คือที่สถิตของพระเจา้ ปัจจุบันพระราชวังเครมลิน เป็น
พิพิธภณัฑ ์และที่ต ัง้สถานที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส 
วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราช และสิ่งก่อสรา้งอื่นๆ อีก
มากมาย  
จากน้ันเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอร  ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบรเิวณ
พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑนี์เ้ป็นสถานทีเ่ก็บสมบตัิล า้ค่ากว่า 4,000 ชิน้ เชน่ ศาสตราวุธต่างๆ เคร ือ่งป้องกนัตวั 
หมวก เสือ้เกราะทีใ่ชร้บในสมรภมูิ เคร ือ่ง เงนิ ทอง เพชรพลอยเคร ือ่งทรงของกษตัรยิพ์ระเจา้ซาร ์และซารน่ีา ซึง่หาดูได ้
ยากยิง่ 

 กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันเดินทางสู่ จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซึง่เป็นสถานที่

ส าคญัตัง้อยู่กลางใจเมอืงของมอสโควเป็นจตัุรสัทีส่วยงามทีสุ่ดในโลก 
เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ย
หนิแกรนิต และหนิอ่อน นับลา้นชิน้ตอกลงบนพืน้จนกลายเป็นลานหนิ
โมเสกเป็นพืน้ที่ลานกวา้ง ทางดา้นหนา้จตัุรสัแดงน้ัน เป็นที่ต ัง้ของ

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



 

 

วนัทีส่าม    MOSCOW – MURMANSK ล่าแสงเหนือ                                                                  (B/L/D) 

กโิลเมตรทีศู่นยข์องรสัเซยี สงัเกตุไดจ้ากทีพ่ืน้ถนนจะมสีญัลกัษณเ์ป็นวงกลม และภายในวงกลมนีเ้องก็จะมีนักท่องเทีย่ว
เขา้ไปยนืกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรยีญขา้มไหลต่วัเองไปดา้นหลงัเพือ่อธษิฐานใหไ้ดก้ลบัมาทีม่อสโควอกีคร ัง้ ลาน
กวา้งของจตัุรสัแดงนีม้ีพืน้ทีก่วา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหนา้ทีเ่ป็นสถานทีจ่ดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซยีมา
หลายยุคหลายสมยั บรเิวณจตัุรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ รายรอบอกีมากมาย เชน่ พระราชวงัเครม
ลนิ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรร์สัเซยี   
น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่ก ับ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปัตยกรรมที่

กลายเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงทีม่ีลกัษณะ
เป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ย
ก าแพงเครมลนิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the Terrible) 
เพือ่เป็นอนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลทีเ่มือง
คาซานในปีพ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี 
ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) 
และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีร ือ่งเล่าสบืต่อกนัว่า 
พระเจา้อวีานที ่4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีม้ากจงึมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบ
ดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านีไ้ดอ้กี การกระท าในคร ัง้น้ันของพระ
เจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานามอวีานมหาโหด 
จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสนิคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในกรุง
มอสโก แต่มีช ือ่เสียงในเร ือ่งของสนิคา้อนัมีใหเ้ลือกซือ้กนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรอือกีสถานที่

หน่ึงทีม่ีสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมืองนี ้หา้งสรรพสนิคา้กุมก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงาม และโดดเด่น
มากลกัษณะของตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ช ัน้ มีรา้นคา้เปิดใหบ้รกิารมากมายส าหรบัใหนั้กเดนิทาง หรอืนักชอ้ปป้ิงถงึ 
200 รา้นคา้ดว้ยกนั ทีน่ี่มีทัง้รปูลกัษณภ์ายใน และภายนอกทีดู่หรหูราโอ่อ่า และทีส่ าคญัตัง้อยู่บรเิวณลานกวา้งในย่าน
จตัุรสัแดง หา้งสรรพสนิคา้กุมจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภค และบรโิภคเชน่ เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรอืน สนิคา้ทีม่ีช ือ่มี
ยีห่อ้ เคร ือ่งส าอาง น ้าหอม และของทีร่ะลกึ ซึง่มใีหเ้ลอืกกนัอย่างหลากหลายทเีดยีว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 ทีพ่กั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 
.........น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมูรม์นัสค ์โดยสายการบนิ ….. เทีย่วบนิที.่.….. (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.) 
..........น. เดนิทางถงึสนามบนิมูรม์นัสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ น าท่านสู่ เมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk)  
 น าท่านเทีย่วชมเมอืง รวมถงึเยีย่มชมเรอืตดัน ้าแข็งพลงังานนิวเคลยีร ์(เลนิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักี ้(Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรูพ้นัธุฮ์สักี ้
ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ ์นั่งรถเทยีมสุนขัฮสักีล้ากเลือ่น (Husky Sledding) 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรอื แสงออโรรา่ ซึง่เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ที่จะปรากฏน้ันในชว่งตอน
กลางคนื และในชว่งหนา้หนาวเท่าน้ัน*** ซึง่โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมี
การปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีพ่กั  PARK INN POLARNIE ZORI หรอืเทยีบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ อิสระใหท่้านไดส้นุกตื่นเตน้กบัการ ขบัรถ Snow mobile หลงัจากน้ันเดินทางสู่ 
หมู่บา้นซาม ิ*** ซึง่โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลีย่นไดต้าม
ความเหมาะสม*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเที่ยวชม หมู่บ ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพื ้น เมืองซามิ ท่านจะไดส้ ัมผัสถึงวิถีช ีวิต 
ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมืองซามิ ทีใ่ชช้วีติอาศยัอยู่ตัง้แต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือ
ของคาบสมุทรโคลา และคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ชมสตัวเ์มืองหนาว เชน่ กวางเรนเดยีร ์(Reindeer) จากน้ันน า
ท่านสู่ เมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี ่     MURMANSK ล่าแสงเหนือ                                                                   (B/L/D/)     



 

 

วนัทีห่า้    MURMANSK – MOSCOW-วหิารเซนต ์เดอซารเ์วยีร-์   METRO                            (B/L/D) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรอื แสงออโรรา่ ซึง่เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ที่จะปรากฏน้ันในชว่งตอน
กลางคนื และในชว่งหนา้หนาวเท่าน้ัน*** ซึง่โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมี
การปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 
 ทีพ่กั  PARK INN POLARNIE ZORI หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
.........น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ ...... เทีย่วบนิที ่..... 
.........น. ถงึสนามบนิมอสโคว  น าท่านสูเ่ดนิทางสู่กรงุมอสโคว 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม วหิารเซนต ์เดอซารเ์วยีร ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.
1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 เพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะ และแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ย
ปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปีค.ศ.1990 สตาลนิผูน้ า
พรรคคอมมิวนิสตใ์นขณะน้ัน ไดส้ ั่งใหทุ้บโบสถท์ิง้เพือ่ดดัแปลงเป็น
สระว่ายน ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก จนเมือ่ปีค.ศ.1994 ประธานาธบิดบีอรสิ 
เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้ีการกอ่สรา้งวหิารขึน้มาใหม่ดว้ยเงนิบรจิาคของ
คนทัง้ประเทศ ซึง่จ าลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารนี้จึง
กลบัมายืนหยดัที่เดิมอีกคร ัง้ โดยสรา้งเสรจ็สมบูรณ ์และท าพิธีเมื่อ
วนัที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารนี้ใชใ้นการประกอบ
พธิกีรรมส าคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี  
น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว (METRO) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมในการรบัชมสถานี METRO 
ของการเดินทางวนัน้ันๆ  สถานีรถไฟใตด้ินสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานี
รถไฟฟ้าใตด้ินที่สวยที่สุดในโลก ซึง่ในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกนั ในสมยัสงครามโลกคร ัง้ที่ 2 สถานี
รถไฟใตด้ินไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัทีด่ีที่สุด เพราะมีโครงสรา้งที่แข็งแรง รวมทัง้การก่อสรา้งทีข่ดุลงลึกไปถึงใตด้ิน
หลายสิบเมตร และบางสถานียงัเป็นทีบ่ญัชาการระหว่างสงครามอกีดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตด้ินทีก่รุงมอสโควมีถงึ 11
สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทัง้หมด 260 ก.ม.  



 

 

วนัทีห่ก    มอสโคว ์– สนามบนิ                                                                             (B/-/-)  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านขึน้สู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ หรอืเลนินฮลิส ์ (SPARROW HILLS) หรอืเนินเขานกกระจอก เป็น
บรเิวณทีม่องเห็นทศันียภาพ ของนครมอสโควทีอ่ยู่เบือ้งล่างไดโ้ดยทัง้หมด จงึท าใหเ้ลนิน ผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์น
อดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนีเ้ป็นทีต่ ัง้บา้นพกัของตน ปัจจุบนัพืน้ทีด่งักล่าวเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโคว  
และเป็นจดุชมววิทีส่วยทีสุ่ดในมอสโคว ทีคู่่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถงึเป็นจดุทีนั่กท่องเทีย่วใหค้วามสนใจเป็น
พเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทยีบเท่า 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอ าลากรุงมอสโคว ์  จากนัน้น าท่าน สนามบนิวนูโคโว 
11.45 น. เหนิฟ้าสู่ เตหะราน โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5-085 
15.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเตหะราน เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 
21.45 น. เหนิฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5-051  

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

***************************** 
 

** ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง  
จะมกีารเปลีย่นแปลงขนาดของพาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

** ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืต า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง  
ทางผูจ้ดัรายการ ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์พิม่เตมิตามความเหมาะสม 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์ 
 งวดที ่1 :  ส ารองทีน่ั่งจา่ย 15,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
 ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่าน้ัน 
 งวดที ่2 : ช าระยอดส่วนทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  
 หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิ 

  ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจ า บรษิทัจะคดิค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัน้ัน ทีไ่ม่สามารถคนืเงนิได ้ตวัอย่างเชน่ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ค่า
วซีา่ ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้  

  ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 
 
 

วนัทีเ่จด็   กรุงเทพ ฯ                                 (-/-/-) 



 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (TRP) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้านเปิดหอ้งพกั 

เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
  กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกต ัว๋แลว้ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
  กระเป๋าเดนิทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง สายการบนิไทย ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กก. / กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง (Hand 

carry) น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ 7 กก.1 ใบ  
อตัรานีร้วม  
 ค่าตั๋วเคร ือ่งระหว่างประเทศช ัน้ประหยดั ECONOMY CLASS ทีร่ะบุวนัเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊//รวมภาษีสนามบนิ และธรรม

เนียมเชือ้เพลงิ  
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ทีร่ะบุในรายการ/ระดบัเดยีวกนั 
 แจกน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด     
 ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพษิเท่าน้ัน” เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
ค่าประกนัอุบติเิหตุส าหรบัเด็กทีม่ีอายุต ่ากว่า 6 เดอืน และผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบรษิทัประกนัจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทน
เพยีงคร ึง่หน่ึงของสญัญาฯ 

อตัรานีไ้ม่รวม     
 ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็     
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ 
 ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ 3  เหรยีญ USD /ท่าน X 5 วนั = 15 USD 
 ค่าทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 2 เหรยีญ USD/ท่าน X 5 วนั= 10 USD 
 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย 3 เหรญี USD/ท่าน X 7 วนั = 21 USD 

รวมทปิ  46 USD /ท่าน/ทรปิ 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
 ทางบรษิทัไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิตามทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ สายการบนินัน้ๆ 
 หากตั๋วเคร ือ่งบนิมกีารออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 
 น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี่

มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิมปัีญหา เชน่สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 
กโิลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการ
บนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่าน้ัน 

หมายเหต ุ
 บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบรษิทัยนิดีคืนเงนิโดยหกัเฉพาะ

ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
 ในกรณีทีผู่โ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดัหากมกีารออกบตัรโดยสารรถทวัร ์รถไฟ หรอืตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่

ของบรษิทัทราบทุกคร ัง้ก่อนท าการออกตั๋วทุกประเภท มิฉะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ในกรณีทีท่วัรม์ี
การยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ หรอื
เหตุการณท์างการเมอืง และภยัธรรมชาต ิโดยบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงสถานทีไ่ดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรอืเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึน้อยู่ ณ หนา้งานน้ันๆ 
  บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



 

 

 บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างดา้ว
ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 ในกรณีระหว่างการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบตนเอง และทรพัยส์นิของตนเอง ในกรณีเปลีย่นเคร ือ่ง  
 เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
 ภาพทีใ่ชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่่องเทีย่ว ภาพใชเ้พือ่การโฆษณาเท่าน้ัน 
 เน่ืองจากแต่ละสายการบนิมีกฎเกณฑท์ีต่่างกนั โดยสายการบนิมีกฎในการออกตั๋วก่อนเดนิทาง 21 วนั และเมือ่ตั๋วออกมาแลว้จะ

ไม่สามารถเปลีย่นชือ่ หรอืยกเลกิการเดนิทาง หรอื REFUND ตั๋วได ้ 
 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีน้าทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอืระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่่านไดท้ าการ
จองไวก้บัทางบรษิทั กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าทีท่ราบกอ่นการช าระเงินคา่ต ัว๋ดงักล่าว  

หากเกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณี** 


