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��.�� น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู $ ชั'น 4 เคานเ์ตอร ์D  
                    สายการบินไทย (TG) พบกบัเจา้หน้าที�ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

วนัแรก      กรุงเทพ  - มอสโคว ์                           (-/-/D/)  
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วนัที5สอง    MOSCOW – MURMANSK                                                    (B/L/D) 

10.E� น. � ออกเดินทาง สู่มอสโคว ์โดยสายการบินไทย (TG) เที5ยวบินที5 TG974 
H�.H� น. เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย (เวลาทอ้งถิ5นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั 5วโมง) 

หลงัผ่านขั'นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  
คํ 5า  � รบัประทานอาหารคํ 5า ณ ภตัตาคาร 

� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที5พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 
 

 
 
เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 
........น.  ออกเดินทางสู่เมืองมูมั%นสค ์โดยสายการบิน ….. เที�ยวบินที�..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ ../0 ช.ม.) 
..........น. ถึงสนามบินมูรม์นัสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ นําท่านสู่ เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 
 
เที5ยง  � รบัประทานอาหารเที5ยง ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น   ซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพื% นเมืองซามิ ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต 
ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื% นเมืองซามิที�ใชชี้วิตอาศยัอยูต่ั%งแต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวยี โดยสืบสานวิถึชีวิตดั%งเดิมชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น 
กวางเรนเดียร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพื�อใชป้ระโยชน์ในการเดินทาง รวมทั%งเป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ  
แบบชาวพื% นเมืองซามิ   จากนั%นนําท่านสู่เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

 
คํ 5า  � รบัประทานอาหารคํ 5า ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ�งเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ที�จะปรากฏนั%นในช่วงตอน
กลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั%น*** ซึ�งโอกาสที�จะไดเ้ห็นขึ% นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 
โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 
� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที5พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า 

 

เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําท่านเที�ยวชมเมือง รวมถึงเยี�ยมชมเรือตดันํ%าแข็งพลังงานนิวเคลียร ์(เลนิน) 
 
กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
.........น.  ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เที�ยวบินที� ..... 
.........น.  ถึงสนามบินมอสโคว ์ นําท่านสู่เดินทางสู่กรุงมอสโคว ์

วนัที5สาม     MOSCOW – MURMANSK                                                    (B/L/D/)     
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วนัที5สี5    พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี5แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั – จตัรุสัแดง – มหาวิหาร 
                     เซนตบ์าซิล – หา้งกุม                                                                         (B/L/D) 

 
คํ 5า  � รบัประทานอาหารคํ 5า ณ ภตัตาคาร 

� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที5พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั%นเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ% นในปี ค.ศ.AABC โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 
เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั �งใหส้รา้งเพื�อใชป้้องกนัศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที� เป็น
เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื�อของชาวรัสเซียเครมลินคือที�สถิตย์ของพระเจา้ ปัจจุบัน
พระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์และที�ตั%งสถานที�สาํคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆัง
ของอีวานมหาราชและสิ�งกอ่สรา้งอื�นๆอีกมากมาย  
 

จากนั%นเขา้ชม พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี5แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที�อยู่ในบริเวณ
พระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี% เป็นสถานที�เก็บสมบัติลํ%าค่ากว่า B,000 ชิ% น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื�อง
ป้องกนัตัว หมวก เสื% อเกราะที�ใชร้บในสมรภูมิ เครื�อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื�องทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซาร์
และซารีน่าซึ�งหาดูไดย้ากยิ�ง 

   
จากนั%นชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหาร
หลวงที�เก่าแก่สาํคัญและใหญ่ที�สุดในเครมลิน โดยสรา้ง
ทับลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าที�มีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบ
พิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจา้อี
วานและ ชมระฆังยักษ์ที5ใหญ่ที5สุดในโลก (หมาย
เหตุ: จาํกดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวนัละ p รอบ
เท่านั'นคือ H�.��, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดงันั'น
กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครดั)  

 

เที5ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

จากนั%น เดินทาง สู่  จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซึ�งเป็น
สถานที�สาํคญัตั%งอยูก่ลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรสัที�
สวยงามที�สุดในโลก เป็นสถานที�เก็บศพเลนินศาสดาของ
ประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน 
นับลา้นชิ% นตอกลงบนพื% นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็น
พื% นที�ลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรสัแดงนั%น เป็นที�ตั%งของ
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วนัที5หา้    วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์- METRO – ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - สนามบินดามาเดียดาวา   (B/L/-)

       (-/-/-) 

กิโลเมตรที�ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุไดจ้ากที�พื% นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี% เองก็จะมี
นักท่องเที�ยวเขา้ไปยนืกลางวงกลมนั%นและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตัวเองไปดา้นหลงัเพื�ออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมา
ที�มอสโควอีกครั%ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงนี% มีพื% นที�กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหน้าที�เป็นสถานที�จดั
งานสําคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานที�ท่องเที�ยว
อื�นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   
นําท่านถ่ายรปูคู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ� งสถาปัตยกรรมที�กลายเป็น
สญัลกัษณส์าํคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรปูทรงที�มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสนัสดใส ตั%ง ตระหง่านสง่างาม 
ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สรา้งขึ% นโดยพระเจา้อีวานที� B (Ivan the Terrible) เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานใน
การรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที�เมืองคาซาน ใน
ปี พ.ศ. .0\] หลังจากถูกปกครองกดขี�มานานหลาย
ร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 
(Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของ
สถาปัตยกรรมจึงทําใหมี้เรื�องเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อี
วานที� B ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหาร
แห่ ง นี% มากจึงมีคําสั �ง ให้ปูนบํา เหน็จแก่สถาปนิก
ผู ้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั% งสอง เ พื�อไม่ ให้
สถาปนิกผู้นั% นสามารถสรา้งสิ�งที�สวยงามกว่านี% ได้อีก 
การกระทําในครั%งนั%นของพระเจา้อีวานที� B จึงเป็นที�มาของสมญานามอีวานมหาโหด 

 

จากนั%นนําท่าน ชอ้ปปิ' งตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ที�เก่าแก่ที�สุดใน
กรุงมอสโก แต่มีชื�อเสียงในเรื�องของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซื% อกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรือ
อีกสถนที�หนึ� งที�มีสถาปัตยกรรมที�เกา่แกข่องเมืองนี%  หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ% นในปีค.ศ. 1895 มีความ
สวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั%น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบัให ้
ผูที้�เดินทางหรือผูที้�ชอบการชอ้ปปิ% งถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ที�นี�อาจจะมีทั%งรูปลักษณ์ ภายในและ
ภายนอกที�ดูหรหูราโอ่อา่ และที�สาํคญัตั%งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กมู 
มีการจําหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื% อผ้า ของใชใ้นครัวเรือน สินค้าที� มี ชื�อมียี�ห ้อ 
เครื�องสาํอางค ์นํ%าหอม และสินคา้ที�เป็นประเภทของที�ระลึก ซึ�งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

 

คํ 5า  � รบัประทานอาหารคํ 5า ณ ภตัตาคาร 
� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที5 IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 
 
เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ% นเมื�อปี ค.ศ.
1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรที์� 1 เพื�อเป็นอนุสรณแ์ห่งชัยชนะและแสดงกตัญeุตาแด่พระเป็นเจา้
ที�ทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.



   

                

  

 

5 

 

1990 สตาลินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั%นไดส้ั �งใหทุ้บโบสถทิ์% งเพื�อดดัแปลงเป็นสระวา่ยนํ%าที�ใหญ่ที�สุดใน
โลกจนเมื�อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติใหม้ีการก่อสรา้งวิหารขึ% นมาใหม่ด้วยเงิน
บริจาคของคนทั%งประเทศ ซึ�งจาํลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์ วิหารนี% จึงกลับมายืนหยดัที�เดิมอีกครั%งโดย
สรา้งเสร็จสมบูรณ์และทําพิธีเมื�อวนัที� 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารนี% ใชใ้นการประกอบพิธีกรรม
สาํคญัระดับชาติของรสัเซีย  
นําท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั'งนี' ขึ' นอยู่กับ
ความเหมาะสมในการรบัชมสถานี METRO ของการเดินทางวัน
นั'นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ% นในปี ค.ศ.A\/A โดยไดร้บัการยก
ย่องจากทั �วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นที�สวยที�สุดในโลก ซึ�งในแต่
ละสถานีจะมีการตกแต่งที�แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั%งที� . 
สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัที�ดีที�สุดเพราะมีโครงสรา้งที�
แข็งแรงรวมทั%งการก่อสรา้งที�ขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย A0 เมตร และ
บางสถานียงัเป็นที�บัญชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นที�กรุงมอสโควมีถึง AAสาย A]g 
สถานีดว้ยความยาวทั%งหมด .g0 ก.ม.  
 

จากนั%นนําท่านขึ% นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล หรือเลนินฮิลส ์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก 
เป็นบริเวณที�มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที�อยู่เบื% องล่างไดโ้ดยทั%งหมด จึงทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรค
คอมมิวนิสตใ์นอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี% เป็นที�ตั%งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื% นที�ดังกล่าวเป็นที�ตั%งของ
มหาวิทยาลยัมอสโคว และเป็นจุดชมววิที�สวยที�สุดในมอสโคว ที�คู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที�
นักท่องเที�ยวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

 

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลาอาํลากรุงมอสโคว ์  จากนั'นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินดามาเดียดาวา 
   

Hz.p� น. �� ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที5ยวบินที5 TG975  
                    (มีบริการอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง) 

 
 07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

** ในกรณีที5คณะออกเดินทางตํ 5ากว่า HE ท่าน หรอืมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี5ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที5ใชใ้นการนาํเที5ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที5คณะออกเดินทางตํ 5ากว่า HE ท่าน หรอืต ํ 5ากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ5มเติม ตามความเหมาะสม 

วนัที5หก     กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 
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เงื5อนไขในการจองทวัร ์ 
�งวดที5 H : สาํรองที5นั 5งจา่ย HE, ��� บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน � วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
 ที5นั 5งจะยืนยนัเมื5อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านั'น 
�งวดที5 $ :ชาํระยอดส่วนที5เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า $� วนั  
� หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ 
 

กรณียกเลกิ 

�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที5เกิดขึ' นจรงิ ณ วนันั'น ที5ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่า
ตั �วเครื5องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั'งหมดในทุกกรณี 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื5อทราบ 
�สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั%น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้านเปิด  
  หอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
� กรณีเดินทางเป็นตั qวกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี5ยนวนัเดินทางได ้
�กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื�อง สายการบินกาตาร ์ใหท่้านละ 1 ใบ นํ%าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือ
ขึ% นเครื�อง (Hand carry) นํ%าหนักตอ้งไม่เกิน C ก.ก.Aใบ  
 
อตัรานี' รวม               
�ค่าตั qวเครื�องระหวา่งประเทศชั%นประหยดั ECONOMY CLASS ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊//รวมภาษีสนามบิน และ
ธรรมเนียมเชื% อเพลิง  
�ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ%ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 
�ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ที�ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 
�แจกนํ%าดื�มวนัละ A ขวด     
�ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุไวใ้นรายการ  

�ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล E��,��� บาท  
  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั%น” เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ $-� ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ $ ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ่ $ ท่าน) 

พกัเดยีว
เพิ5ม 

$-� ธ.ค. 
49,999 บาท 48,999 บาท p7,999 บาท 7,500 บาท 

�-Hp ธ.ค. 
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� ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ g เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ C] ปี ทางบริษัทประกนัฯ จะชดใชค่้าสินไหม 
     ทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 
อตัรานี' ไม่รวม     

�ค่าภาษีมูลค่าเพิ5ม 7% ภาษีหกั ณ ที5จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     
�ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
�ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
�ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
�ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น /  เหรีญ USD /ท่าน X ] วนั =1] USD 
�ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ�น . เหรียญ USD/ท่าน X ] วนั= A0 USD 
�ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย / เหรีญ USD/ท่าน X g วนั =1� USD 
รวมทิป  p� USD /ท่าน/ทริป 
 
ขอ้มูลเพิ5มเติมเรื5องตั �วเครื5องบินและที5นั 5งบนเครื5องบิน 
�ทางบริษัทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั qวเครื�องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย 
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั qวเครื�องบินตามที5เกิดขึ' นจริง ณ สายการบินนั'นๆ 
�หากตั qวเครื�องบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บ 
ค่าใชจ้่ายตามที�เกิดขึ% นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
�นั�งที� Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที้�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�สายการบิน 
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอื้�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด
ประตฉุูกเฉินได ้(นํ%าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูที้�มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 
และอาํนาจในการใหที้�นั�ง Long leg ขึ% นอยูก่บัทางเจา้หน้าที�เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั%น 
หมายเหตุ 
�บริษัทขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้าในกรณีที�ผูเ้ดินทางไม่ถึง .] ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ% นตามจริง 
�ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตั qวเครื�องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้
เจา้หน้าที�ของบริษัทฯทราบทุกครั%งกอ่นทําการออกตั qวทุกประเภทมิฉะนั%นทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึ% นใน
กรณีที�ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน  
�รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ หรือ
เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
�โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที�ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ% นอยู ่ณ หน้างานนั%นๆ 
�บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที�กองตรวจคนเขา้
เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั%งหมดหรือบางส่วน 
�บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื�องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
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�บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนักอยูใ่นประเทศไทย 
�ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี�ยนเครื�องและทรพัยสิ์นของตนเอง 
�เนื�องจากรายการทัวรนี์% เป็นแบบเหมาจา่ ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไม

วา่กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ�ไมคื่นเงินในทุกกรณี 
�ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมุมมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณาเท่านั%น 
�เนื�องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑที์�ต่างกนั โดยสายการบิน มีกฎในการออกตั qวกอ่นเดินทาง .A วนั และเมื�อตั qวออก
มาแลว้ จะไม่สามารถ เปลี�ยนชื�อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั qวได ้ 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที5เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า $ หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ5มเติม ** 
 

**ในกรณีที5ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที5เกี5ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที5ท่านไดท้าํการ
จองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที5ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


