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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สงิคโปร ์

16.30 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร ์Kสายการบิน

สิงคโปรแ์อรไ์ลนเ์พ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ 

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ983 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

23.00 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  

 

วนัที่สอง สงิคโปร ์– มอสโคว ์(รสัเซีย) – จตรุสัแดง – วิหารเซนตบ์าซิล –  

  สนามบินเซเรเมเตยีโว – เมอรม์านสค ์– ชมปรากฎการณแ์สงออโรรา่ 

00.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโควโ์ดยสายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบินทีS่Q362 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) 

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศ

ไทย 4 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของประเทศรสัเซียและยงัครองอนัดบัเมืองท่ี

ใหญ่ทีสุดของยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี  นอกจากน้ียังเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 

10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป 

 น าท่านชมจตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณส์ าคญัใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทาง

การเมือง สรา้งในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาล

ส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณโดยรอบ

ของจตุัรสัแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล (Saint 

Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซีย

โบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยูบ่นป้อมสปาส

สกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น ้าหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรค

คอมมิวนิสตน์ ามาประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชม อนุสรณส์ถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหิน

อ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่จากน้ันชมหา้งสรรพสนิคา้
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กุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่าย

สินคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว (เน่ืองจากไฟลทภ์ายในประเทศรสัเซีย มีการ

เขม้งวดก าหนดส าภาระ จ  ากัดใหท่้านละ 1 ใบน ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั ซ่ึงบางครั้ง

อาจใหน้ าน ้าหนักส  าภาระท่ีข้ึนเครื่องมาชัง่รวมดว้ยท าใหอ้าจมีค่าใชจ้่าเพ่ิมในกรณีท่ีส  า

ภาระน ้าหนกัเกิน จงึขอความรว่มมือในการค านวนน ้าหนกัสมัภาระก่อนเดินทางทุกครั้ง) 

15.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเมอรม์านสค ์(Murmansk) โดย สายการบินแอรโ์รฟลอตแอรไ์ลน์ 

เที่ยวบินที่  SU1324 

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมอรม์านสค ์เมืองเมอรม์านสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองท่าเรือและ

ศนูยก์ลางการบริหารแควน้ปกครองตนเองของรสัเซีย และตั้งอยูบ่นชายฝั่งทางตอนเหนือของ

คาบสมุทรโคล่าใกลก้บัพรมแดนของนอรเ์วยแ์ละฟินแลนด ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

20.00 น. เชิญสมัผสัประสบการณช์มความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืด

มิด ท่านจะพบกับ “แสงออโรร่า” (POLA LIGHT) หรือแสงเหนือ ปรากฏการณ์ผิวดวง

อาทิตยป์ะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในหว้งอวกาศ หรือท่ีเรียกว่าลม

สุริยะ (Solar wind) เม่ือลมสุริยะผ่านเข้ามาใกล้โลก ขั้วแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาค

อิเล็กตรอนบางส่วนเขา้หาชั้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกบัโมเลกุลของแก๊สท่ีล่องลอยอยู่

ในชั้นบรรยากาศ จึงท าใหเ้กิดการเรืองแสงเป็นสีสนัต่างๆ มกัพบไดใ้นช่วงเดือนธันวาคม – 

มีนาคม ของทุกปี  ซ่ึงสามารถพบไดใ้นรัศมี 300 ก.ม.จากขั้วโลกเท่าน้ัน (ทั้งน้ีการพบ

ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศในขณะน้ันดว้ย) ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน

เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

   น าคณะเขา้สูท่ี่พกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม เมอรม์านสค ์– หมู่บา้นซาม่ี – Husky Park – ชมปรากฎการณแ์สงออโรรา่  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซาม่ี (Sami village) ชนเผ่าพ้ืนเมืองดั้งเดิมของรสัเซีย ท่ีประกอบ

อาชีพล่าสตัว ์ซ่ึงภายในจะมีกวางเรนเดียร ์และสตัวเ์มืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
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อาทิเชน่ ใหอ้าหารใหอ้าหารสตัว ์และทดลองขี่กวางเรนเดียร ์หรือขบัขี่สโนวโ์มบิล เป็นตน้ (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง) 

เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวนัแบบพ้ืนเมือง ณ หมู่บา้นชาวซาม่ี 

บ่าย            น าท่านเดินทางสู่ Husky Park ฟารม์สุนัขพนัธ์ฮัสก้ี ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรู ้

เป็นพนัธุท่ี์ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ล้ียงสุนัข

พนัธุน้ี์เพ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบนน ้าแข็งหรือหิม่ะ ใหท่้านไดส้มัผัสประสบการณ์ นัง่รถเทียม

สุนัขฮัสก้ีลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยท่ีฟาร์มน้ีจะบริการตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น ขนม

พ้ืนเมือง กบับรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุ่น ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัสู่โรงแรม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

20.00 น.    น าท่านชม แสงออโรร่า (POLA LIGHT) ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด (ทั้งน้ีการพบ

ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศในขณะน้ันดว้ย) ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทาง

กลบัสู่ท่ีพกั  

   น าคณะเขา้สูท่ี่พกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ เมอรม์านสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวทอ้งถ่ิน – เรือท าลายน ้ าแข็งพลังนิวเคลียร ์–  

สนามบินเมอรม์านสค ์– มอสโคว ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เรื่องราวทอ้งถ่ิน  (Museum of local Lore) พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดง

เร่ืองราวของชาวซาม่ีหรือแลปส ์ชนพ้ืนเมืองท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเขา้ชม เรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์(Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin 

ซ่ึงเป็นเรือท าลายน ้ าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสรา้งในปีค.ศ.1958 ท่ีเมืองเ ลนินกราด 

Leningrad หรือ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ท่ีกลบัมาใชช้ื่อเดิมหลงัจากการลม้สลายของสภาพโซ

เวียต ซ่ึงไดป้ลดระวางและจอดเทียบท่า ใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมอยู่ท่ีเมืองมูรมานสก์ น้ี 

ขณะท่ีรุ่นอ่ืน ๆ ถดัมา เชน่รุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอ่ืนๆ ยงัปฏิบติัการอยูใ่นทะเลอารค์

ติก เพ่ือเปิดทางใหก้บัเรือเดินสมุทรในการ ขนส่งสินคา้ และบางล าก็ใชก้ารน านักท่องเท่ียวไป

ส ารวจขั้วโลกเหนือ North Pole  
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15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมอรม์านสค ์เพ่ือท าการเช็คอินตัว๋และเดินทางกลบัสู่มอสโคว์ 

(อาหารค า่ บริการท่านดว้ยอาหารกล่อง) 

18.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอรโ์รฟลอตแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่  

SU1235 

20.55 น. เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตยีโว กรุงมอสโคว ์น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกัKORSTON HOTEL MOSCOWหรอืเทียบเท่าระดบั4ดาว 

 

วนัที่หา้ มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– ถนนอารบตั – สนามบินมอสโคว ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) 

เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามน

โปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี 

เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรสัเซียนออโทดอกซใ์ชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ 

น าท่านสู่ ถนนอารบัต(Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่าน

การคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูป

ลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

เที่ยง **อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

12.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตวัเดินทางกลบั 

14.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ361 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) 

 

วนัที่หก สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ   

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสงิคโปร ์เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

07.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินกรุงเทพฯโดยสายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลนเ์ที่ยวบินที่SQ970 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

08.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

**************************************** 
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อตัราค่าบริการ   

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน

12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

12 - 17 กุมภาพนัธ ์2560 55,900 55,900 54,900 5,000 34,900 

19 - 24 กุมภาพนัธ ์2560 55,900 55,900 54,900 5,000 34,900 

12 - 17 มีนาคม 2560 55,900 55,900 54,900 5,000 34,900 

 

**ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะได้
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เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถ
จดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2.โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4.โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 

ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้ง 
แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ   ค่าจ ้า งมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 24USD/ทริป/ทา่น(คนขบั3USD,ไกด3์USD/วนั/ทา่น) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 18USD/ทริป/ทา่น(3USD/วนั/ทา่น) 
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 
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3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย

มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 



 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  Nice Aurora In Russia-MAR-6D-SQ-W12 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 51 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศ

ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 51 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้

คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  



 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  Nice Aurora In Russia-MAR-6D-SQ-W12 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 511 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 5 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 5 ใบ

เท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 


