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ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัสวยงามเเละตื่นตาต่ืนใจของการตามลา่เเสงเหนือ  
นัง่รถลากเลือ่นโดย สนุัขไซบเีรียน ฮสักี ้ที่ Husky farm เเละ กวางเรนเดียร์ 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

  

Siberian Husky, Reindeer and Aurora Hunting  
รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ  

8 วัน 5 คนื 
 เดินทาง ธันวาคม 2562 

 

ราคาเพียง 65,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ปักก่ิง – มอสโคว ์ 

วนัท่ี 3. มอสโคว์ – มร์ูมนัสค์  – ขบัรถสโนโมบิล – ตามลา่แสงเหนือ 
วนัท่ี 4.  หมูบ้่านซามิ – ฟาร์มสนุขัฮสักี ้– นัง่รถสนุขัลากเลอืนและกวางลากเลื่อน – ตามลา่แสงเหนือ 

วนัท่ี 5. พิพิธภณัฑ์เรือทําลายนํา้แขง็พลงันิวเคลยีร์ – อนสุาวรีย์อโลชา – สนามบิน – มอสโคว์  

วนัท่ี 6. มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ี – โบสถ์เซนต์บาซิล – จตรุัสแดง          
วนัท่ี 7.  สถานีรถไฟใต้ดนิ  – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบิน 
วนัท่ี 8. ปักก่ิง – กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการ

บินแอร์ ไชน่า (CA) เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – มอสโคว์   
01.05 น. ออกเดินทางสูปั่กก่ิง โดยสายการบินแอร์ ไชน่า เท่ียวบนิท่ี CA 980 
06.30 น. ถึงสนามบินปักก่ิง นําท่านเปลีย่นเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ่ 
13.45 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงมอสโคว์  โดยสายการบินแอร์ไชน่า เท่ียวบินท่ี CA 909 
17.00 น. ถึงสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําท่านเดินทางสูท่ี่พกั  
    ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hotel Milan Moscow หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 มอสโคว์ – มูร์มันสค์  – ขับรถสโนโมบิล – ตามล่าแสงเหนือ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
......น. 

 
 

.....น. 

นําท่านเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือทําการเช็คอินสมัภาระ  
ออกเดินทางสูเ่มืองมมูนัสค์ โดยสายการบิน .....เท่ียวบินท่ี .... (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรม
และเมืองท่ีพัก อาจมีการสลับปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเท่ียวบิน 
และ สภาพอากาศ) 
ถึงสนามบินมร์ูมนัสค์ หลงัจากรับสมัภาระแล้ว โดยเมืองมร์ูมนัสค์ (Murmansk) เป็นเมืองท่าของรัฐมร์ูมนัสค์ 
อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตัง้อยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมทุร 
เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าท่ีสําคญัในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติก 
จากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่มืองคิรอฟสค์ (Kirovsk) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
บ่าย มีเวลาให้ท่านได้สนกุตื่นเต้นกบัการขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลยุหิมะ ท่ีท่านสามารถขบัรถไปบน

หิมะ ลานนํา้แขง็กว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สดุสนกุและเร้าใจเป็นอย่างย่ิง  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผา่นท้องฟ้ายามค่าํคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไมส่ามารถกําหนดหรือทราบลว่งหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
เป็นสําคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***  
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ท่ีพัก 
 

เข้าสูท่ี่พกั TIRVAS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 4 
หมู่บ้านซาม ิ– ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้– น่ังรถสุนัขลากเล่ือนและกวางลากเล่ือน 
– ตามล่าแสงเหนือ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพืน้เมืองซามินี ้ท่านจะได้สมัผสัถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมืองซามิท่ีใช้ชีวิตอาศยัอยู่ตัง้แต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดัง้เดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น 
กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัว์เศรษฐกิจ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางสูฟ่าร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี ้(Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสนุัขแสนรู้ เป็น

พนัธุ์ท่ีฉลาดเฉลียวและแขง็แรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลีย้งสนุัขพันธุ์นีเ้พ่ือใช้ในการ
ลากเลื่อนบนนํา้แข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ากเล่ือน (Husky 

Sledding) โดยท่ีฟาร์มนีจ้ะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพืน้เมือง กบับรรยากาศต้อนรับท่ีแสนจะอบอุน่ 
สมัผสัประสบการณ์น่ังรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน (Reindeer Sledding)  

ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
นําท่าน ตามลา่หาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคนืยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขียวท่ีพาดผา่นท้องฟ้ายามค่าํคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไมส่ามารถกําหนดหรือทราบลว่งหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
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เป็นสําคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 
ท่ีพัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม  AZIMUT หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
พิพิธภัณฑ์เรือท าลายน า้แข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา – 
สนามบิน – มอสโคว์                

เช้า รับประทาอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือท าลายน า้แข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin 

ซึ่งเป็นเรือทําลายนํา้แขง็พลงันิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจําการแล้ว ปัจจุบัน
เป็นพิพิธภณัฑ์ได้ให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ท่ีเมืองมร์ูมนัสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือลํานีใ้ช้
ตดันํา้แขง็เพ่ือเปิดทางนํา้แขง็ให้เรือเดนิสมทุรในการขนสง่สินค้า โดยในปัจจบุนัยงัมีเรือทีปฏิบตัิการตดันํา้แขง็
อยู่ จากนัน้นําท่านชมอนสุาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ท่ีสร้างขึน้เพ่ืออทิุศให้กบัเหลา่ทหารกองทัพของ
โซเวียตท่ีสามารถตรึงกองกําลงัเพ่ือหยดุยัง้การรุกคืบจากกองทัพเยอรมนั เป็นรูปปัน้ขนาดสงูถึง 35.5 เมตร 
สงูเป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมีนํา้หนกักวา่ 5,000 ตนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสูส่นามบินเพ่ือทําการเช็คอินสมัภาระ  
.... น. ออกเดินทางสูก่รุงมอสโคว์ โดยสายการบิน ......เท่ียวบินท่ี ..... (ใช้เวลาบินประมาณ .....ช.ม.)  

..... น. ถึงสนามบินมอสโคว์ โดยสวสัดิภาพ 

ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hotel Milan Moscow  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี – โบสถ์เซนต์บาซิล – 
จตุรัสแดง          

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 

การศกึษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําให้เป็นเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแน่นท่ีสดุในยุโรป นําท่านเข้าสู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี
ประทบัของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
ปัจจบุนัเป็นท่ีประชมุของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นําท่านสู่จัตรุัสวิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถ์อัสสมัชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีสําคญัใช้ในงานพิธีกรรมท่ีสําคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้า
ซาร์ทกุพระองค์ จากนัน้ชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่
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ท่ีสดุในโลกเพ่ือนําไปติดบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหวา่งการหลอ่ทําให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระ
เจ้าซาร์ท่ีมีความต้องการสร้างปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทําด้วยบรอนซ์นํา้หนัก 40 ตนั 
(หากมีพธีิกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน)  นําเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์

เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจ้าชายมสัโควี่ 
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคา่ท่ีดีท่ีสดุของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษท่ี 
14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหนึ่งในสามพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติ
ของพระเจ้าแผน่ดินท่ีสมบรูณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษ และ อิหร่าน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณ์สําคญัในประวตัิศาสตร์ของ

รัสเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนีใ้ช้จัดงานในช่วงเทศกาลสําคญัๆ เช่น วันปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวันท่ีระ ลึก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตัรุัสแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัได้แก่ วหิาร
เซนต์บาซลิ (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา 
เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม นํา้หนัก 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นํามา
ประดบั ไว้เมื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ
เมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสินค้าจําพวกแบรนด์เนม เสือ้ผ้า เคร่ืองสําอาง นํา้หอม และราคาค่อนข้าง
แพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลง
แก้วครอบอยู่  
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ค ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชมการแสดงละครสตัว์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัว์แสนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สนุัข ลิง นก ฯลฯ 
รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกับสตัว์ต่างๆ และมีของ
ท่ีระลกึด้วย ***กรณีละครสตัว์งดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไมม่ีการแจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ท่ีพัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม Hotel Milan Moscow หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 
สถานีรถไฟใต้ดิน  – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – 
สนามบิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้นําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงมอสโคว์ นําเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้าม

ถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเลก็ซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี นําท่าน
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม
การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน 
ขึน้มาเป็นผู้นําสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ 
Monumental Art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างขึน้เพ่ือระลกึถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะสื่อออกมาใน
รูปของงานปัน้ รูปหลอ่ ภาพสลกันนูตํ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําเดินทางสูเ่นินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้

ทัง้เมืองและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึท่ีสร้างในสมยัสตาลิน  
15.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่นามบิน 
18.55 น. ออกเดินทางกลบัสูปั่กก่ิง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เท่ียวบินท่ี CA 910  

วันท่ี 8 ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ 
07.20 น. ถึงสนามบินปักก่ิง นําท่านเปลี่ยนเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ่ 

  19.45 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า เท่ียวบินท่ี CA 979 

  23.45 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

****************************************************************************************************** 
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อัตราค่าบริการ Siberian Husky, Reindeer and Aurora Hunting  
รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ  

8 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

11 – 18 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 42,900.- 4,900.- 
24 – 31 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 46,900.- 8,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซี่ารสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 
2.        สง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3.        หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
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  ** ลกูค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบริษัทได้ ** 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทําหนังสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่า

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน (36 ยเูอสดอลลา่ร์) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยเูอสดอลล่าร์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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