
   
                

  

 

 

07.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประตู 2 ช้ัน 4 เคานเตอร D  

                    สายการบินไทย (TG) พบกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

10.50 น.  ออกเดินทาง สูมอสโคว โดยสายการบินไทย (TG) เท่ียวบินท่ี TG974 

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ  

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

 

วันแรก      กรุงเทพ  - มอสโคว                            (-/-/D/)  



   
                

  

 

วันทีส่อง    MOSCOW – MURMANSK                                                    (B/L/D)  

 

เชา             รับประทานอาหารเชา (SET BOX) 

........น.  ออกเดินทางสูเมืองมูม้ันสค โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินท่ี..….. (ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 

..........น. ถึงสนามบินมูรมันสค หลังจากรับสัมภาระแลว นําทานสู เมืองมูรมันสค (Murmansk) 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสูฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรูพันธุฮัสกี้ 

ใหทานไดสัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมสุนัขฮัสก้ีลากเล่ือน (Husky Sledding) นําทานเดินทางสูเมืองคิ

รอฟสค (Kirovsk) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรรา ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในชวงตอน

กลางคืน และในชวงหนาหนาวเทาน้ัน*** ซึ่งโอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรม

อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม*** 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา 

 



   
                

  

 

 

 

 

 

 

 

เชา            รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองหิมะ (Snow Village) อิสระใหทานไดสนุกตื่นเตนกบัการขับรถ Snow mobile หลังจากน้ัน

เดินทางสู หมูบานซามิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเท่ียวชม หมูบาน   ซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาวพ้ืนเมืองซามิ ทานจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซามิท่ีใชชีวิตอาศัยอยูต้ังแตบรรพบุรุษในแถบตอน

เหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสัตวเมืองหนาวเชน กวางเรนเดียร (Reindeer) จากน้ัน

นําทานสูเมืองมูรมันสค (Murmansk) 

 

 

 

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



   
                

  

 

วันท่ีสี่    MURMANSK - MOSCOW                                                    (B/L/D) 

วันท่ีหา    พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนตบาซิล- กุม    

                    (B/L/D) 

 

 

 
 

 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรรา ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏนั้นในชวงตอน

กลางคืน และในชวงหนาหนาวเทาน้ัน*** ซึ่งโอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรม

อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม*** 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา 
 

 

 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเท่ียวชมเมือง รวมถึงเย่ียมชมเรือตัดนํ้าแข็งพลังงานนิวเคลียร (เลนิน) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

.........น.  ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เท่ียวบินท่ี ..... 

.........น.  ถึงสนามบินมอสโคว  นําทานสูเดินทางสูกรุงมอสโคว 

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

 

 

 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ เจาชาย

ยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งใหสรางเพื่อใชปองกันศัตรู ในอดีตเปนเพียงปอมปราการไมธรรมดา ที่เปนเหมือนหัวใจของ

กรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลินเปน

พิพิธภัณฑ และท่ีต้ังสถานท่ีสําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและ

สิ่งกอสรางอื่นๆอีกมากมาย  



   
                

  

 

จากน้ันเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร  (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู ในบริเวณ

พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานท่ีเก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000 ชิ้น เชน ศาสตราวุธตางๆ เคร่ืองปองกัน

ตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซึ่ง

หาดูไดยากยิ่ง 

 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน เดินทาง สู  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเปน

สถานท่ีสําคัญต้ังอยูกลางใจเมืองของมอสโควเปนจัตุรัสท่ี

สวยงามท่ีสุดในโลก เปนสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของ

ประเทศสังคมนิยม สรางดวยหินแกรนิต และหินออน นับ

ลานช้ินตอกลงบนพื้นจนกลายเปนลานหินโมเสกเปนพื้นท่ี

ลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน เปนที่ต้ังของกิโลเมตร

ท่ีศูนยของรัสเซีย สังเกตุไดจากท่ีพ้ืนถนนจะมีสัญลักษณเปนวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักทองเท่ียว

เขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขามไหลตัวเองไปดานหลังเพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาท่ีมอสโควอีก

ครั้ง ลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพ้ืนที่กวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาท่ีเปนสถานท่ีจัดงานสําคัญๆ ตางๆ 

ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย

เชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย   

นําทานถายรูปดานหนาคูกับ มหาวิหารเซนตบาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปตยกรรมท่ี

กลายเปนสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว ดวยรูปทรง

ท่ีมีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหงาน

สงางาม ขนาบขางดวยกําแพงเครมลิน สรางขึ้นโดยพระ

เจาอีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถาน

ในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ใน

ป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอย

ป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 

Yakovlev) และดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานท่ี 4 ทรงพอ

พระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวยการควัก

ดวงตาท้ังสอง เพื่อไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางส่ิงท่ีสวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในครั้งน้ันของพระเจาอี

วานท่ี 4 จึงเปนท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 



   
                

  

 

วันท่ีหก    วิหารเซ็นต เดอซารเวียร - METRO – ยอดเขาสแปรโรวฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา   (B/L/-) 
      (-/-/-) 

จากนั้นนําทาน ชอปปงตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุง

มอสโก แตมีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีใหเลือกซื้อกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถน

ท่ีหนึ่งที่มีสถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มีความสวยงามและ

โดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปดให บริการมากมายสําหรับให 

ผูท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปปงถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาท่ีน่ีอาจจะมีท้ังรูปลักษณ ภายในและภายนอก

ท่ีดูหรูหราโออา และท่ีสําคัญตั้งอยูบริเวณลานกวางในยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม 

มีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เส้ือผา ของใชในครัวเรือน สินคาท่ีมีชื่อมีย่ีหอ เครื่องสําอางค 

นํ้าหอม และสินคาท่ีเปนประเภทของท่ีระลึก ซึ่งมีใหเลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ี IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

 
 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม วิหารเซ็นต เดอซารเวียร (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรางขึ้นเมื่อป 

ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจา

ท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป แตตอมาในป ค.ศ.

1990 สตาลินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในขณะน้ันไดสั่งใหทุบโบสถท้ิงเพื่อดัดแปลงเปนสระวายน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลก

จนเม่ือปค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอนุมัติใหมีการกอสรางวิหารข้ึนมาใหมดวยเงินบริจาคของคน

ท้ังประเทศ ซึ่งจําลองของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต วิหารน้ีจึงกลับมายืนหยัดท่ีเดิมอีกครั้งโดยสรางเสร็จสมบูรณ

และทําพิธีเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย  

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวัน

น้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน สรางข้ึนในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยอง

จากท่ัวโลกวาเปนสถานีรถไฟฟาใตดินท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซึ่งในแตละ

สถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สถานี

รถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง

รวมท้ังการกอสรางที่ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานี



   
                

  

 

ยังเปนท่ีบัญชาการระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดวยความ

ยาวท้ังหมด 260 ก.ม.  
 

จากนั้นนําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เปน

บริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบ้ืองลางไดโดยท้ังหมด จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสต

ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแหงน้ีเปนท่ีต้ังบานพักของตน ปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัย

มอสโคว และเปนจุดชมวิวท่ีสวยที่สุดในมอสโคว ท่ีคูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุดท่ีนักทองเท่ียวให

ความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ไดเวลาอําลากรุงมอสโคว   จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินดามาเดียดาวา 
   

18.40 น.  ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975  

                    (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 

 

 07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสม 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

10-16 ต.ต.61 
17-23 ต.ค.61 

72,999 71,999 70,999 7,500 

วันที่เจ็ด     กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 



   
                

  

 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร  

งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

 ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

งวดท่ี 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  

 หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คา

ตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 

ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปด  

  หองพัก เปน 1TWN +1SGL  จะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางสําหรับโหลดใตทองเครื่อง สายการบินไทย ใหทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเปาถือข้ึนเครื่อง 

(Hand carry) นํ้าหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อัตราน้ีรวม               

คาต๋ัวเครื่องระหวางประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับ พรอมกรุป//รวมภาษีสนามบิน และธรรม

เนียมเช้ือเพลิง  

คาภาษีสนามบินทุกแหง คานํ้ามันและการประกันภัยทางอากาศ 

คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ท่ีระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน 

แจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด     

คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุไวในรายการ  

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

24-30 พ.ย.61 
05-11 ธ.ค.61 

65,888 64,888 63,888 7,500 

22-28 ธ.ค.61 67,888 66,888 65,888 7,500 



   
                

  

 

  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทาน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป ทางบริษัทประกันฯ จะชดใชคาสินไหม 

     ทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 

อัตราน้ีไมรวม     

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ     

คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 

คาอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 

คาพนักงานขนกระเปา ณ โรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

คาทิปไกดทองถิ่น 3  เหรยีญ USD /ทาน X 6 วัน =18 USD 

คาทิปคนขับรถทองถิ่น 2 เหรียญ USD/ทาน X 6 วัน= 12 USD 

คาทิปหัวหนาทัวรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X 7 วัน =21 USD 

รวมทิป  51 USD /ทาน/ทริป 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบินตามท่ีเกิดขึ้นจริง ณ สายการบินน้ันๆ 

หากตั๋วเครื่องบินมกีารออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

คาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย 

น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน 

กําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชนสามารถเปดประตู

ฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย 

และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 25 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจงให

เจาหนาท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

กรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  



   
                

  

 

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบินโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ หรือ

เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ 

เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองพิจารณา

แลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนท้ังหมดหรือบางสวน 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คนตาง

ดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 

ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพยสินของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ ไมวา

กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานท่ีทองเที่ยว ภาพใชเพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 

เน่ืองจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑท่ีตางกัน โดยสายการบิน มีกฎในการออกตั๋วกอนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแลว 

จะไมสามารถ เปลี่ยนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ต๋ัวได  

 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 

 

**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการ

จองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี** 


