
  
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 24649 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

• ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting ชมปรากฏการณท์างธรรมชาติอนัสวยงาม 

• สนุกกบัการขบัรถสโนโมบลิตะลุยหิมะ  

• นัง่รถลากเลื่อน โดย สุนัขไซบีเรียน ฮสัก้ีท่ี Husky Farm และกวางเรนเดียท่ี Sami Village 

• เที่ยวจุใจมอสโคว ์มูรม์นัสค ์ 
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ก าหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 21 – 28  ธนัวาคม 2565  

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ เตหะราน BKK-IKA  W5 050  21.30 – 02.30 (+1) 

วนัที่สอง เตหะราน มอสโคว ์ IKA-VKO W5 084 05.30 – 08.15 

วนัที่สาม มอสโคว ์ มูรม์นัสค ์ DME - MMK   

วนัที่หก มูรม์นัสค ์ มอสโคว ์ MMK - DME   

วนัที่เจ็ด มอสโคว ์ เตหะราน VKO - IKA W5 085 10.45 – 16.15 

วนัที่เจ็ด เตหะราน กรุงเทพฯ IKA - BKK W5 051 22.10 – 07.25 (+1) 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เตหะราน  

18.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบกับเจา้หน้าท่ี ของบริษัทฯ ท่ี

ชั้น4 แถว S เคาน์เตอร์สายการมาฮาน แอร์(W5)  ประตู 9 โดยมี

เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

21.30 น. “ ออกเดินทางสู่ เตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร ์เที่ยวบินที่ W5 

050  

วนัที่สอง เตหะราน - มอสโคว ์  

02.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมน่ี เตหะราน  

(เพ่ือท าการเปล่ียนเครื่อง) 

 

05.30 น. “ ออกเดินทางสู่ มอสโคว ์(MOSCOW) โดยสายการบินมาฮาน แอร ์

เที่ยวบินที่ W5 084  

 

08.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว กรุงมอสโค ประเทศรสัเซีย  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

 

 น าท่านไปยัง ตลาดอิสเมลอฟสก้ี (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดท่ี

จ าหน่ายของท่ีระลึกและงานศิลปหตัถกรรมท่ีใหญ่และสวยงามท่ีสุดในมอสโคว ์  

ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซื้ อสินคา้ท่ีสวยงามในราคาย่อมเยา เช่น ตุ๊กตาแม่ลูก

อ่อน เครื่องหตัถกรรมลายครามท่ีสวยงาม เครื่องประดบัต่างๆ มากมาย ฯ          

 

 น าท่านไปชม สถานีรถไฟใตด้ิน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างขึ้ นอย่าง

ประณีตมีความงดงามและสวยท่ีสุดในโลก สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ี

ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ 

ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอันงดงาม การตกแต่งของแต่ละ

สถานีแตกต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เครื่องแกว้ หินแกรนิต หิน

อ่อน 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพื้ นเมือง 

 จากน้ันใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพ ณ จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลาง

เมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็น

งานเฉลิม ฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สรา้งในสมัย

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ 

เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณ

โดยรอบของจตุัรสัแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม  
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จากน้ันน าท่านชม วิหารเซนตบ์าซิล (Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ย

ยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดย

สถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยูบ่นป้อมส

ปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม 

น ้าหนัก 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบั ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 

 น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี Gum Department Store ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านในการชอ้ปป้ิง   

 จากน้ัน น าท่านไปสู่ ย่านถนนอาราบทั (Arabat Road) ซึ่งเป็นแหล่งช๊อปป้ิง

ส าหรับนักท่อง เท่ียว เป็นถนนคนเดิน เป็นทั้งย่านการค้า ท่ีมีความยาว

ประมาณ 1 กม. ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั สนุกสนานกบัการชมสินคา้

พื้ นเมือง เลือกซื้ อของฝากตามอธัยาศยัท่ีรา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนัง่เล่น อาทิ 

แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ และมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูป

ลอ้เลียน ศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   

 เขา้สู่ที่พกั ………………. หรือเทียบเท่า MOSCOW 

วนัที่สาม มอสโคว ์– มูรม์นัสก ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ตั้งอยูติ่ดกบัแม่น ้ามอสโคว ์เป็นวิหารโดม

ทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุดของรสัเซียมีอยู่ดว้ยกนั 5 โดม ตวัอาคารเป็นสีขาว ถูกสรา้ง

ขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์ท่ีรัสเซียชนะกองทัพนโปเลียน สามารถจุคนได ้10 ,000 

คน 

 

 จากน้ันเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เพื่อออกเดินทางสู่  

ท่าอากาศยานมูรม์นัสค ์  

 

12.55 น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานมูร์มันสค์ โดยสายการบิน S7 Airlines 

เที่ยวบินที่ S7 1299 

 

15.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมูรม์นัสค ์ณ เมืองมูรม์นัสค ์  

 เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ 

(Murmansk Oblast) ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่น

ไปในมหาสมุทร เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย ์ซึ่งเป็น

เมืองท่าท่ีส าคญัในการมุ่งหน้าออกสู่อารค์ 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร  

 

อาหารพื้ นเมือง 

 เขา้สู่ที่พกั ………………. หรือเทียบเท่า MURMANSK 

 น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืน

ยามที่ทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน 

 *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ 

ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสที่จะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บั

สภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้าม

ความเหมาะสม*** 

 



 
3 

  

วนัที่สี่ มูรม์นัสก ์- กีรอฟสก ์  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือท าลายน ้ าแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear 

powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่น

แรก เปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 1957 และได้ปลดประจ าการแล้ว ปัจจุบันเป็น

พิพิธภณัฑไ์ดใ้หนั้กท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่า 

จากน้ันน าท่านชม บรรยากาศเมืองมูรมันสกแ์บบพาโนรามิค ใหท้่านไดช้ม

วิวเมืองท่ีเกิดจากธรรมชาติของอ่าวริมฝั่งท่ีทอดยาวประมาณ 20 กิโลเมตร

เคียงขา้งเนินเขา จากเหนือจรดใต ้และบริเวณน้ียงัมีท่าเรือประมงและยังเป็น

ท่าเรือท่ีทหารใชข้ึ้ นบก ในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 อีกดว้ย 

จากน้ันน าชมศูนยก์ลางของเมือง Five Corners Square ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองมูร

มนัสก ์

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ฟารม์สุนัขพันธุฮ์ัสก้ี (Husky Farm) ใหท้่านไดช้ม

ความน่ารกัของสุนัขแสนรู ้เป็นพนัธุ์ท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยั

อยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ไดเ้ล้ียงสุนัขพันธุ์น้ีเพื่อใชใ้นการลากเล่ือนบน

น ้าแข็งหรือหิม ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์ นัง่รถเทียมสุนัขฮัสก้ีลากเล่ือน

(Husky Sledding) โดยท่ีฟาร์มน้ีจะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนม

พื้ นเมือง กบับรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะประทบัใจ 

(หมายเหตุ : นัง่รถเทียมสุนัขฮัสกี้ ลากเล่ือน อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ นอยูก่บั

สภาพอากาศในวนัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเพื่อความปลอดภยัของลูกคา้) 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร  

 จากน้ันน าท่านน าท่านเดินทางสู่ เมืองกีรอฟสก ์เมืองที่เต็มไปดว้ยหิมะอนั

ขาวโพลนในฤดูหนาว  เน่ืองจากเมืองกิรอฟสกต์ั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาในเขตมูร์

มนัสก ์กายาโอบลาสต ์จึงเหมาะกบัการท ากิจกรรมกลางแจง้หรือเล่นกีฬาฤดู

หนาว 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) ท่ีสรา้งขึ้ นจากหิมะทั้งหมด ท่ีมี

การสรา้งประติมากรรมน ้าแข็งเป็นรูปร่างต่างๆท่ีสวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปป้ัน, 

โบสถน์ ้าแข็ง,อุโมงคถ์ ้า,เฟอรนิ์เจอรต์่างๆ 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร  อาหารพื้ นเมือง 

 เขา้สู่ที่พกั ………………. หรือเทียบเท่า MURMANSK 

 น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืน

ยามที่ทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน 

 *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ 

ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได ้โอกาสที่จะไดเ้ห็นข้ึนอยู่กับ

สภาพอากาศเป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้าม

ความเหมาะสม*** 
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วนัที่หา้ กีรอฟสก ์- มูรม์นัสก ์  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่าน ขบัรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ใหท้่านไดส้นุกต่ืนเตน้

กบัลานน ้าแข็งกวา้งใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณสุ์ดสนุกและเรา้ใจเป็นอยา่งยิ่ง 

(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) *ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ.เวลาน้ัน 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านซามิ  (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาว

พื้ นเมืองซามิน้ี ท่านจะไดส้มัผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการ

แต่งกายของชาวพื้ นเมืองซามิท่ีใชช้ีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอน

เหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิต

ดั้ ง เ ดิมชมสัตว์ เมืองหนาวเช่น  กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า

(Foxes) เพื่อใชป้ระโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ  แบบ

ชาวพื้ นเมืองซามิ 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร  อาหารพื้ นเมือง 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk)   

 เขา้สู่ที่พกั ………………. หรือเทียบเท่า MURMANSK 

 น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืน

ยามที่ทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน 

 *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิไม่สามารถ

ก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ 

และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

วนัที่หก มูรม์นัสก ์- มอสโคว ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมูร์มันสค์  เพื่อออกเดินทางสู่   ท่าอากาศยาน

นานาชาติโดโมเดโดโว 

 

13.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว  โดยสายการบิน เที่ยวบินที่   
15.50น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว  ณ เมืองมอสโคว ์  

 จากน้ันน าท่านสู่ พิพิธภณัฑส์งครามเย็น (Bunker-42) สถานท่ีแห่งน้ีสรา้ง

ขึ้ นในสมยั ค.ศ.1950 เพื่อป้องกนัการโจมตีจากระเบิดนิวเคลียร ์เป็นสถานท่ี

ท่ีสรา้งขึ้ นเป็นอุโมงกวา้ง ยาว 65 เมตร ใจกลางกรุงมอสโก เป็นท่ีเก็บเสบียง

อาหาร เชื้ อเพลิง การผลิตอากาศ และระบบการระบายอากาศภายในอุโมงใต้

ดิน เคยเป็นศูนยป์ฏิบติัการทางอากาศของสหภาพโซเวียต และศูนยก์าร

ติดต่อสื่อสารของกองทพัมากวา่ 30 ปี ตอนน้ีเปิดใหเ้ขา้ชมเป็นพิพิธภณัฑท่ี์หา

ชมไดย้าก ในน้ีจะไดพ้บกบัของหายาก เช่น สถานีวิทยุแห่งสหภาพโซเวียต 

ระบบการป้องกนัสารเคมี รูปภาพหายากสมยัสหภาพโซเวียต และท่ีท าการ

ของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ์โจเซฟ สตาลิน 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารจีน 
 เขา้สู่ที่พกั ………………. หรือเทียบเท่า MOSCOW 
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วนัที่เจ็ด มอสโคว ์–  เตหะราน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว เพื่อออกเดินทางสู่  

ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมน่ี เตหะราน 

 

10.45 น. “ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมน่ี ” โดยสายการ

บินมาฮาน แอร ์เที่ยวบินที่ W5 085  

 

16.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมน่ี เตหะราน (เพื่อท าการ

เปล่ียนเครื่อง) 

 

22.10 น. “ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮาน แอร ์เที่ยวบินที่ W5 

051 

 

วนัที่แปด กรุงเทพฯ  
07.25 น. 

 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : (อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่10 ท่าน ข้ึนไป) 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 

99,900.- บาท 
8,000.- บาท 

 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านั้น 

 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และช าระเงินมัดจ  าล่วงหน้า 

30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วน

ท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เตหะราน-มอสโคว-์เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการ

บินมาฮานแอร ์(W5) 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั มอสโคว-์มูรมนัสก-์มอสโคว ์โดยสายการบิน  
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ  
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ
เดินทาง 

✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่า

รกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต่

75ปีข้ึนไป) 
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ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 6 วนั คิดเป็น 30 ยูโร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 ยูโร  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพักค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให้

ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว 

ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 
 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า

ท่ีพัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน

ได)้ 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้

มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 

หนังสือเดินทางไทย ไม่ตอ้งท าวีซ่า 

 

หมายเหต ุ: 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
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ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

▪ การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบั

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ

โดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบ

คณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของ

คณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน  แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่

สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวม

เป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือน

ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
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▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ น

เครื่องได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี

เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้ น ในระหวา่งการเดินทาง 

 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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                                หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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