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รหัสโปรแกรม : 25577 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

สถานีรถไฟใต้ดิน จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน 
มูร์มันสก์ หมู่บ้านพ้ืนเมืองซามิ อนุสาวรีย์อโลชา  
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วันที ่ โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า กลางวัน เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ   
 - 

2 
สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว 
(รัสเซีย) – มอสโก –จตัุรัสแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – 
หา้งกุม   

 ✓ ✓ 
Izmailovo Gamma 3* หรือ
เทียบเท่า 

3 
รถไฟใตดิ้นกรุงมอสโก – พระราชวงัเครมลิน – โบสถ์
อสัสัมชญั – พิพิธภณัฑอ์าร์เมอร์ร่ี– มูรมนัส์ – ตามล่าแสง
เหนือ 

✓ ✓ ✓ Hotel 3* หรือเทียบเท่า 

4 
หมู่บา้นซามิ – อนุสาวรียอ์โลชา– พิพิธภณัฑเ์รือตดั
น ้าแขง็พลงันิวเคลียร์ – ตามล่าแสงเหนือ 

✓ ✓ ✓ Hote 3* หรือเทียบเท่า 

5 มูร์มนัสค ์– มอสโก – ตลาดอิสมายลอฟสก้ี  ✓  ✓ 
Izmailovo Gamma 3* หรือ
เทียบเท่า 

6 
มหาวิหารเซนตเ์ดอะซาเวียร์ – สแปร์โรว ์ฮิลล ์ – ถนน
อารบทั 

✓ ✓  
Izmailovo Gamma 3* หรือ
เทียบเท่า 

7 
สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) – สนามบินเตหะราน 
(อิหร่าน) 

✓   - 

8 สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินสุวรรณภูมิ    - 
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ก าหนดการเดินทาง 
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ                (-/-/-) 
19.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน 

สายการบินมาฮานแอร์ (W5) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
22.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน มาฮานแอร์ เท่ียวบินท่ี W5050 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

Day 2 สนามบินเตหะราน (อหิร่าน) – สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) – มอสโก – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – 
ห้างกุม                         (-/L/D)  

02.15 น. เดินทางถึง สนามบินเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เวลาทอ้งถ่ิน) จากนั้นรอต่อเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ เมืองมอสโก ประเทศ
รัสเซีย  

05.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินวนูโคโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน มาฮานแอร์ เท่ียวบินท่ี W5084 
09.15 น. ถึง สนามบินวนูโคโว ประเทศรัสเซีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลา

ประเทศรัสเซียช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) จตัุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก สร้างดว้ยการน าหินแกรนิตและหินอ่อนจ านวน
นบัลา้นช้ินตอกฝังลงบนพื้นทัว่จตุัรัสท่ีมีความกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ท าให้กลายเป็นจตุัรัสโมเสกท่ียิ่งใหญ่
อลงัการมาก เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซีย โดยรอบจตัุรัสแดงจะลอ้มรอบไปดว้ยสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง หอ
นาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Tower) ท่ีตั้ งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่า
ออกแบบดว้ยศิลปะแบบโกธิก ประดบัดว้ยดาวแดง 5 แฉกซ่ึงเป็นทบัทิมน ้าหนกัถึง 20 ตนั วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's 
Cathedral) ส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการยอมรับว่ายิง่ใหญ่ท่ีสุดของรัสเซียในยคุศตวรรษท่ี 16 วิหารเซนตบ์าซิลสร้างขึ้นอยา่ง
สวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเม่ือปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดท่ีสูงลดหลัน่กนัไป 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum) อยู่ไม่ใกลจากจตัุรัสแดง เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่และมี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดของรัสเซียซ่ึงเปิดให้บริการเม่ือปี 1895 ตวัอาคารนั้นสูง 3ชั้น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และร้าน
คจ้ านวนกวา่ 200 ร้าน อดัแน่นไปดว้ยสินคา้มากมาย โดยเฉพาะแบรนดเ์นมช่ือดงัระดบัโลก 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 ท่ีพกั Izmailovo Gamma 3* หรือเทียบเท่า 
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Day 3 รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก – พระราชวังเครมลนิ – โบสถ์อสัสัมชัญ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี -บินภายในสู่มูร์
มันสค์ – ตามล่าแสงเหนือ          (B/L/D)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จุดหมายแรกของวนัน้ีคือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก 
(Moscow Metro) แมจ้ะเหมือนไม่ใช่สถานท่ีท่องเท่ียว แต่
เม่ือมาก็ตอ้งมาชมดวามงามของสถานีรถไฟสวย ๆ และลอง
นัง่ดูซกัคร้ัง แต่ก่อนเคยเป็นสถานท่ีหลบภยัจากกองก าลงั
ทหารนาซีในช่วงสงครามคร้ังท่ี 2 หากนบัรวมความยาวของ
เส้นทางเดินรถไฟใตดิ้นทัว่มอสโกจะมีความยาวถึง 260 
กิโลเมตร และท่ี สถานีคอมซโมลสกายา (Komsomolskaya) 
ก็โดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และก็มีภาพมเสก
สวยๆ ประดบัประดาไวท้ัว่ทั้งสถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโคง้สวยงามท่ีอลงัการยิง่ใหญ่ดว้ยชานเดอเลียร์เรียงตลอด
ความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทุกซอกทุกมุม  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย น าท่านเขา้ชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดช่ื้อวา่เป็นสัญลกัษณ์และเป็นหนา้เป็น
ตาของรัสเซียมายาวนาน ท่ีสร้างขึ้นในรัชสมยัของพระเจา้อีวานท่ี 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างท่ีสุดพระราชวงัเครมลิน
เป็นแหล่งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวงั
นอกเหนือจากจ านวนห้องใชส้อยถึง 700 ห้อง หอดอย 18 จุดและป้อมปราการท่ีมีความยาวประมาณ 2,235 เมตรส าหรับ
สังเกตการณ์ ภายหลงัปรับเปล่ียนให้เป็นท่ีท าการของรัฐบาล และส่วนหน่ึงเปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวให้คนทัว่ไปเขา้ชม
ได ้ท่ีบริเวณดา้นนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่ท่ีไดรั้บการบนัทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ซ่ึงสร้างขึ้นในปี 1586 เพื่อข่มขวญัศัตรูและเพื่อให้เป็นปืนใหญ่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกสมช่ือ ด้านนอกมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 120 เซนติเมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มีน ้ าหนักรวมถึง 40 ตนั และยงัมีระฆงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกช่ือว่า ระฆัง
พระเจ้าซาร์ อยู่บนหอดอยพระเจา้อีวานท่ีสูง 81 เมตร ระฆงัใบน้ีจึงถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก น ้ าหนกัรวมมากถึง 200 
ตนั แต่ท่ีเห็นมุมหน่ึงมีช้ินส่วนของระฆงัแตกออกมา ซ่ึงก็มีน ้ าหนกัมากถึง 11.5 ตนั ภายในบริเวณพระราชวงัเครมลินเรา
จะไดเ้ห็น โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยการเป็นสถานท่ีจดัพิธีราชาภิเษก
ของกษตัริยข์องรัสเซียทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถมี์ 5 ชั้น ตกแต่งสวยงามทั้งดา้นนอกและดา้นใน ยิง่ดา้นในนั้นมีภาพเฟ
รสโกและภาพไอคอนอยู่ดว้ย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดท่ีจะเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี หน่ึงใน
พิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของมอสโคว ์ท่ีเก็บรวบรวมสมบติัล ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอญัมณี เคร่ืองประดบั อาวุธ และงาน
ศิลปะชั้นน ามากมาย 

 
 

…..น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเซเรเมเตียโว 
…..น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมูร์มนัสค ์โดยสายการบิน แอโรฟลอต เท่ียวบิน .............. 
…..น. ถึงสนามบินมูร์มนัสค ์ตรวจเช็คสัมภาระ 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 

หมายเหตุ  แนะน าทุกท่านเตรียมกระเป๋าสัมภาระ ส าหรับ 2 คืน เน่ืองด้วยกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ท่ีโรงแรมในกรุงมอสโคว  
เท่ียวบินภายในไม่มีน ้าหนักโหลดกระเป๋าสัมภาระ สามารถถือขึน้เคร่ืองได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
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น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Iights) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฎในตอนกลางคืน 
ยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผา่นทอ้งฟ้ายามค ่าคืน 
***การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ี
จะได้เห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*** 

 ท่ีพกั Hotel 3* หรือเทียบเท่า 

 
 

Day 4 หมู่บ้านซามิ – อนุสาวรีย์อโลชา – พพิธิภัณฑ์เรือตัดน ้าแข็งพลงันิวเคลยีร์ – ตามล่าแสงเหนือ      (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ Sami Village หมู่บ้านซามิ ท่ีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอโลโวเซโร หมู่บา้นซามิ เป็นชนเผ่าพื้นเมืองท่ีตั้งรกราก
อยู่ในบริเวณดินแดนแลปแลนด์ อดีตเคยด ารงชีพดว้ยการเล้ียงสัตว ์ล่าสัตวแ์ละประมง ท่ีหมู่บา้นซามิ โดยสืบสานวิถีชีวิต
ดั้งเดิมชมสัตวเ์มืองหนาวเช่น กว่างเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า(Foxes) เพื่อใชป้ระโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็น
สัตวเ์ศรษฐกิจ แบบชาวพื้นเมืองซามิ 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม อนุสาวรีย์อโลชา Alyosha Memorial สร้างขึ้นเพื่ออุทิตให้กบัเหล่าทหารกองทพัของโซเวียตท่ีสามารถตรึง
กองก าลงัเพื่อหยุดย ั้งการรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสูงถึง 35.5 เมตร และมีความสูงเป็นอนัดบัสองของ
รัสเซียและมีน ้ าหนกักว่า 5,000 ตนั จากนั้นน าชม พิพิธภัณฑ์เรือตัดน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ Lenin Ice Breaker ซ่ึงเป็นเรือ
ท าลายน ้ าแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรก เร่ิมใช้เม่ือปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ในอดีตเรือล าน้ีใชต้ดัน ้ าแข็งใน
บริเวณทะเลเหนือ เพื่อเปิดทางให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ ปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑไ์ดใ้ห้นกัท่องเท่ียวได้
เขา้เยีย่มชมเพื่อเรียนรู้เร่ืองราวในอดีต 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Iights) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฎในตอนกลางคืน 
ยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผา่นทอ้งฟ้ายามค ่าคืน 
***การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ี
จะได้เห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*** 

 ท่ีพกั  Hotel 3* หรือเทียบเท่า 
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Day 5 มูร์มันสค์ – บินภายในสู่มอสโก – ตลาดอสิมายลอฟสกี ้         (B/-/D)       
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระใหท้่านไดเ้ก็บของเช็คสัมภาระเพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงมอสโก 
…..น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมูร์มนัสค ์เพื่อเดินทางไปยงักรุงมอสโก 
…..น.  ออกเดินทางสู่กรุงมอสโก โดยสายการบิน แอโรฟลอต เท่ียวบิน ............. 
…..น. ถึงกรุงมอสโก และตรวจเช็คสัมภาระ  

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

อิสระใหท้่านเดินเท่ียวชม ตลาดอสิมายลอฟสกี ้(Izmailovsky Market) 
ซ่ึงเป็นตลาดหน่ึงในมอสโกท่ีพ่อคา้แม่คา้พูดภาษาไทยได ้สินคา้ส่วน
ใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสก้ีจะเป็นแนวพื้นเมืองทอ้งถ่ิน มีเส้ือผา้ เคร่ือง
กนัหนาว กระเป้า หมวก และสินคา้ท่ีระลึกสุดฮิตอยา่ง ตุ๊กตาแม่ลูกดก 
หรือ มาทอสกา้ เอกลกัษณ์ของรัสเซีย 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ท่ีพกั Izmailovo Gamma 3* หรือเทียบเท่า 
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Day 6 มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ – ถนนอารบัท        (B/L/-)       
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) สร้างขึ้นโดย "พระเจา้ซาร์อเลก็ซานเดอร์ท่ี 1" ใน
ปี 1839 ด าเนินการสร้างนานถึง 45 ปี มหาวิหารมีสวยงามอลงัการตั้งแต่แรกเห็น ตวัอาคารสีขาวสะอาด ตดักนัดว้ยยอด
โดมสีทอง สร้างเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้ หลงัจากท่ีรัสเซียรอดพน้จากสงครามนโปเลียนแห่ง
ฝร่ังเศสมาได ้ 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางต่อสู่จุดชมวิวเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ 

(Sparrow Hills) หรืออีกช่ือคือ เลนินฮิลส์ เ น่ืองจากเป็นท าเลท่ี
มองเห็นทศันียภาพของเมืองไดช้ดัเจนและเป็นมุมท่ีเลนินช่ืนชอบมาก 

จึงเลือกจุดน้ีเป็นท่ีตั้งของบา้นพกัส่วนตวั ปัจจุบนันอกจากจะเปิดรับ
นกัท่องเท่ียวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกบัเลนินในอดีตแลว้ ยงัเป็นท่ีนิยมใน
การใชเ้ป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกดว้ย  
 
หลงัจากนั้นเดินเท่ียวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินท่ีจะ มากมายไปด้วยร้านคา้ร้านอาหาร ในย่านน้ีเราจะได้เห็น
ศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและ เลือกซ้ือ และของท่ีระลึกหลากหลายแบบก็มีให้เช่นกนั เพ่ือให้ท่านได้
เพลดิเพลนิในการเดินเล่นอย่างเต็มอิม่จุใจ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย  
ท่ีพกั Izmailovo Gamma 3* หรือเทียบเท่า 
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Day 7 สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) – สนามบินเตหะราน (อหิร่าน)          (B/-/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางไปยงั สนามบินวนูโคโว 
11.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดย สายการบินมาฮานแอร์ (W5) เท่ียวบินท่ี W5085 
16.15 น. เดินทางถึง สนามบินเตหะราน น าท่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย 
21.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน สายการบินมาฮานแอร์ (W5) เท่ียวบินท่ี W5051 
 

Day 8 สนามบินเตหะราน (อหิร่าน) - สนามบนิสุวรรณภูมิ            (-/-/-) 
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 
 
 

หมายเหตุ : เท่ียวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหารเวลา
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีท่ีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมท่ีก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือสภาพ
การจราจรในแต่ละสถานท่ีนั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและจะค านึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
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อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดวันเดินทาง 
มกราคม - มีนาคม 2566 

ราคา / ท่าน 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเดี่ยว 

พุธ-พุธ 11 - 18 มกราคม 2566 69,999 7,900 

พุธ-พุธ 01 - 08 กุมภาพนัธ์ 2566 69,999 7,900 

พุธ-พุธ 22 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2566 69,999 7,900 

พุธ-พุธ 01-08 มีนาคม 2566 69,999 7,900 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
  ค่ารถรับ-ส่งและนำเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง  
  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพัก
แบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพัก
แบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจ
เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

โปรแกรมทัวร์ไมม่ีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 
ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางไปและกลับ 

ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  *กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 3,000 บาท / ตลอดการเดินทาง *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไมร่วมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขบัรถ 

ตามมาตรฐานการให้ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน 
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อตัราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม 
มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบิน
กำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น  

 ค่าทิปคนขับรถ ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,000 บาท / ตลอดการเดินทาง *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*  
**ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
 ค่าพนักงานยกกระเปา๋ ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯไมไ่ดจ้ดัใหแ้กท่่านเนือ่งจากปอ้งกนัการสญูหายจากมจิฉาชพีที่แฝงตวัเข้ามาในโรงแรมทีพ่กั

และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 
 

เงือ่นไขการให้บรกิาร 
1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 25,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่ง

เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่
ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเงื่ อนไข
และข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์  ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิ ดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เมื่อท่านได้ชำระเงนิมัดจำหรอืทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผา่นตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด  
 

การยกเลกิ 
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการ
คืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่ 

• ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ หากยังไม่มีการ
ยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด อาทิเช่น ออกตั๋วเครื่องบินภายในแล้ว เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
ก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 
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หมายเหต ุ
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 

วันก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น  พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่าน
ถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืน
เงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์
ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่าย

ทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม  และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที ่เกิดจากความประมาทของตั ว

นักท่องเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ตั๋วเครื่องบินไม่

สามารถนำมาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  
12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ใดๆ ทั้งสิ้น 
13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน

ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง  เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ  แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท
กำกับเท่านั้น 

15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
16. ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและจะสำรองตั๋วเครื่องบินหรือ

พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 
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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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