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Code: IG09-RUS-Aurora-8W5-21-28Dec-99-A220917 

   

รสัเซยี แสงเหนอื มอสโคว ์มรูมนัสก ์กรีอฟสค ์8 DAYS (W5) 

  

 

  

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ตามลา่หาแสงเหนอื Aurora Hunting ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัสวยงาม 

• สนกุกบัการขบัรถสโนโมบลิตะลยุหมิะ  

• น ัง่รถลากเลือ่น โดย สนุขัไซบเีรยีน ฮสักีท้ ี ่Husky Farm และกวางเรนเดยีที ่Sami Village 

• เทีย่วจใุจมอสโคว ์มรูม์นัสค ์ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

ธนัวาคม 21 – 28  ธนัวาคม 2565  

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วนัทีแ่รก กรงุเทพฯ เตหะราน BKK-IKA  W5 050  21.30 – 02.30 (+1) 

วนัทีส่อง เตหะราน มอสโคว ์ IKA-VKO W5 084 05.30 – 08.15 

วนัทีส่าม มอสโคว ์ มรูม์นัสค ์ DME - MMK   

วนัทีห่ก มรูม์นัสค ์ มอสโคว ์ MMK - DME   

วนัทีเ่จ็ด มอสโคว ์ เตหะราน VKO - IKA W5 085 10.45 – 16.15 

วนัทีเ่จ็ด เตหะราน กรงุเทพฯ IKA - BKK W5 051 22.10 – 07.25 (+1) 

วนัแรก กรงุเทพฯ – เตหะราน  

18.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิพบกบัเจา้หนา้ที ่ของบรษัิทฯ ทีช่ ัน้4 

แถว S เคานเ์ตอรส์ายการมาฮาน แอร(์W5)  ประตู 9 โดยมเีจา้หนา้ที่

บรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

 

21.30 น. “ ออกเดนิทางสู่ เตหะราน โดยสายการบนิมาฮาน แอร ์เทีย่วบนิที ่W5 

050  

วนัทีส่อง เตหะราน - มอสโคว ์  

02.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอิหิมา่มโคไมนี ่เตหะราน  

(เพือ่ท าการเปลีย่นเครือ่ง) 

 

05.30 น. “ ออกเดนิทางสู ่มอสโคว ์(MOSCOW) โดยสายการบนิมาฮาน แอร ์

เทีย่วบนิที ่W5 084  

 

08.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตวินโูคโว กรงุมอสโค ประเทศรสัเซยี  

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

 น าท่านไปยัง ตลาดอสิเมลอฟสกี ้(Izmailovsky Market) ซึง่เป็นตลาดที่

จ าหน่ายของทีร่ะลกึและงานศลิปหัตถกรรมทีใ่หญ่และสวยงามทีส่ดุในมอสโคว ์  

ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ทีส่วยงามในราคายอ่มเยา เชน่ ตุ๊กตาแมลู่กออ่น 

เครือ่งหัตถกรรมลายครามทีส่วยงาม เครือ่งประดับตา่งๆ มากมาย ฯ          

 

 น าทา่นไปชม สถานรีถไฟใตด้นิ เป็นสถาปัตยกรรมทีถ่กูสรา้งขึน้อยา่งประณีตมี

ความงดงามและสวยทีส่ดุในโลก สถานีรถไฟใตด้นิเป็นสิง่กอ่สรา้งทีช่าวรัสเซยี

สามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิง่ใหญ่ ประวัตศิาสตร์ ความเป็น

ชาตนิยิมและวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีแตกต่าง

กนัดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่งแกว้ หนิแกรนติ หนิออ่น 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพืน้เมอืง 
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 จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพ ณ จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจ

กลางเมอืงที่เป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์ของรัสเซยีไม่ว่าจะ

เป็นงานเฉลมิ ฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัย

ครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจบุนัสถานทีแ่หง่นีใ้ชจั้ดงานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ 

วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบ

ของจัตรัุสแดงเป็นทีต่ัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม  

จากนัน้น าท่านชม วหิารเซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) 

ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซีย

โบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์

ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่ท ามา

จากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับ ไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 

 

 น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่Gum Department Store ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นในการชอ้ป

ป้ิง  

 

 จากนัน้ น าทา่นไปสู ่ยา่นถนนอาราบทั (Arabat Road) ซึง่เป็นแหลง่ชอ๊ปป้ิง

ส าหรับนักทอ่ง เทีย่ว เป็นถนนคนเดนิ เป็นทัง้ยา่นการคา้ ทีม่คีวามยาวประมาณ 

1 กม. ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย สนุกสนานกบัการชมสนิคา้พืน้เมอืง เลอืก

ซือ้ของฝากตามอธัยาศัยทีร่า้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น อาท ิแมคโดนัล สตาร์

บัค ฮารด์ร็อคคาเฟต ์และมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลียน ศลิปินเล่น

ดนตรเีปิดหมวก 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร   

 เขา้สูท่ ีพ่กั ………………. หรอืเทยีบเทา่ MOSCOW 

วนัทีส่าม มอสโคว ์– มรูม์นัสก ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นชม มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ตัง้อยูต่ดิกับแมน่ ้ามอสโคว ์เป็นวหิารโดม

ทองค าทีใ่หญ่ทีสุ่ดของรัสเซยีมอียูด่ว้ยกัน 5 โดม ตัวอาคารเป็นสขีาว ถูกสรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ทีรั่สเซยีชนะกองทัพนโปเลยีน สามารถจคุนได ้10,000 คน 

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เพือ่ออกเดนิทางสู ่ 

ทา่อากาศยานมรูม์นัสค ์  

 

12.55 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานมูรม์นัสค ์โดยสายการบนิ S7 Airlines 

เทีย่วบนิที ่S7 1299 

 

15.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมรูม์นัสค ์ณ เมอืงมรูม์นัสค ์  

 เมืองมูร ์มนัสค  ์(Murmansk) เป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ -ลาสต ์

(Murmansk Oblast) ตัง้อยูบ่รเิวณอา่วโคลา “Kola Bay” โดยมแีหลมโคลายืน่
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ไปในมหาสมุทร เป็นเมอืงที่อยู่ตดิกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย ์ซึง่เป็น

เมอืงทา่ทีส่ าคัญในการมุง่หนา้ออกสูอ่ารค์ 

เย็น 
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร  

 

อาหารพืน้เมอืง 

 เขา้สูท่ ีพ่กั ………………. หรอืเทยีบเทา่ MURMANSK 

 น าทา่น ตามลา่หาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรรา่ 

(Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอน

กลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเทา่น ัน้ ซึง่ แสงออโรรา่ 

(Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผา่นทอ้งฟ้ายามค า่

คนื 

 *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนอื เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ

ไมส่ามารถก าหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่บั

สภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความ

เหมาะสม*** 

 

วนัทีส่ ี ่ มรูม์นัสก ์- กรีอฟสก ์  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รือท าลายน า้แข็งพลงันวิเคลียร์ (Nuclear 

powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึง่เป็นเรอืท าลายน ้าแข็งพลังนวิเคลยีร์

รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจุบันเป็น

พพิธิภณัฑไ์ดใ้หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบทา่ 

จากนัน้น าท่านชม บรรยากาศเมอืงมูรมนัสกแ์บบพาโนรามคิ ใหท้่านไดช้ม

ววิเมอืงทีเ่กดิจากธรรมชาตขิองอา่วรมิฝ่ังทีท่อดยาวประมาณ 20 กโิลเมตรเคยีง

ขา้งเนนิเขา จากเหนอืจรดใต ้และบรเิวณนี้ยังมที่าเรอืประมงและยังเป็นท่าเรอืที่

ทหารใชข้ึน้บก ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย 

จากนัน้น าชมศนูยก์ลางของเมอืง Five Corners Square ซึง่ตัง้อยูก่ลางเมอืง

มรูมนัสก ์

 

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ้(Husky Farm) ใหท้่านได ้

ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู ้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดย

อาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนัุขพันธุน์ี้เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่น

บนน ้าแข็งหรอืหมิ ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ น ัง่รถเทยีมสุนขัฮสักีล้าก

เลือ่น (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบรกิารตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น 

ขนมพืน้เมอืง กบับรรยากาศตอ้นรับทีแ่สนจะประทับใจ 

(หมายเหต ุ: น ัง่รถเทยีมสนุขัฮสักีล้ากเลือ่น อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับ

สภาพอากาศในวันนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์พือ่ความปลอดภยัของลกูคา้) 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร  

 จากนัน้น าทา่นน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรีอฟสก ์เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะอนัขาว

โพลนในฤดหูนาว  เนือ่งจากเมอืงกริอฟสกต์ัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาในเขตมรูม์นัสก ์

กายาโอบลาสต ์จงึเหมาะกบัการท ากจิกรรมกลางแจง้หรอืเลน่กฬีาฤดหูนาว 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหมิะ (Snow Village) ทีส่รา้งขึน้จากหมิะทัง้หมด ทีม่ี

การสรา้งประตมิากรรมน ้าแข็งเป็นรปูรา่งตา่งๆทีส่วยงาม มทีัง้อาคาร,รปูปัน้, 

โบสถน์ ้าแข็ง,อโุมงคถ์ ้า,เฟอรน์เิจอรต์า่งๆ 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร  อาหารพืน้เมอืง 

 เขา้สูท่ ีพ่กั ………………. หรอืเทยีบเทา่ MURMANSK 

 น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอน

กลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน ัน้ ซึง่ แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผา่นทอ้งฟ้ายามค า่

คนื 

 *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนอื เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ

ไม่สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความ

เหมาะสม*** 

 

วนัทีห่า้ กรีอฟสก ์- มรูม์นัสก ์  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่น ขบัรถสโนโมบลิ (Snow mobile) ตะลยุหมิะ ใหท้า่นไดส้นุกตืน่เตน้

กบัลานน ้าแข็งกวา้งใหญ ่ซึง่เป็นประสบการณ์สดุสนุกและเรา้ใจเป็นอยา่งยิง่ (ใช ้

เวลาประมาณ 2 ชม.) *ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ.เวลานัน้ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นซาม  ิ(Sami Village) ณ หมู่บา้นชาว

พืน้เมอืงซามนิี้ ท่านจะไดส้ัมผัสถงึวถิชีวีติ ศลิปะวัฒนธรรม ประเพณี และการ

แต่งกายของชาวพื้นเมอืงซามทิี่ใชช้วีติอาศัยอยู่ตัง้แต่บรรพบุรุษในแถบตอน

เหนอืของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดนิเวยี โดยสบืสานวถิชึวีติดัง้เดมิ

ชมสตัวเ์มอืงหนาวเชน่ กวางเรนเดยีร ์(Reindeer) หมาป่า(Foxes) เพือ่ใช ้

ประโยชนใ์นการเดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ  แบบชาวพืน้เมอืงซาม ิ

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร  อาหารพืน้เมอืง 

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงมรูม์นัสค ์(Murmansk)   

 เขา้สูท่ ีพ่กั ………………. หรอืเทยีบเทา่ MURMANSK 

 น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรร่า  
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(Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอน

กลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน ัน้ ซึง่ แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผา่นทอ้งฟ้ายามค า่

คนื 

 *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนอื เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ

ไม่สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความ

เหมาะสม*** 

วนัทีห่ก มรูม์นัสก ์- มอสโคว ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้เดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานมูรม์นัสค ์  เพือ่ออกเดนิทางสู่  ทา่อากาศ

ยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 

 

13.10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว  โดยสายการบนิ 

เทีย่วบนิที ่ 

 

15.50น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว  ณ เมอืงมอสโคว ์  

 จากนัน้น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์งครามเย็น (Bunker-42) สถานทีแ่หง่นีส้รา้ง

ขึน้ในสมยั ค.ศ.1950 เพือ่ป้องกนัการโจมตจีากระเบดินวิเคลยีร ์เป็นสถานทีท่ี่

สรา้งขึน้เป็นอโุมงกวา้ง ยาว 65 เมตร ใจกลางกรงุมอสโก เป็นทีเ่ก็บเสบยีง

อาหาร เชือ้เพลงิ การผลติอากาศ และระบบการระบายอากาศภายในอโุมงใตด้นิ 

เคยเป็นศนูยป์ฏบิตักิารทางอากาศของสหภาพโซเวยีต และศนูยก์าร

ตดิตอ่สือ่สารของกองทัพมากวา่ 30 ปี ตอนนีเ้ปิดใหเ้ขา้ชมเป็นพพิธิภณัฑท์ีห่า

ชมไดย้าก ในนีจ้ะไดพ้บกบัของหายาก เชน่ สถานวีทิยแุหง่สหภาพโซเวยีต 

ระบบการป้องกนัสารเคม ีรปูภาพหายากสมยัสหภาพโซเวยีต และทีท่ าการของ

เลขาธกิารพรรคคอมมวินสิต ์โจเซฟ สตาลนิ 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารจนี 

 เขา้สูท่ ีพ่กั ………………. หรอืเทยีบเทา่ MOSCOW 

วนัทีเ่จ็ด มอสโคว ์–  เตหะราน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตวินโูคโว เพือ่ออกเดนิทางสู ่ 

ทา่อากาศยานนานาชาตอิหิมา่มโคไมนี ่เตหะราน 

 

10.45 น. “ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิหิมา่มโคไมนี ่” โดยสายการ

บนิมาฮาน แอร ์เทีย่วบนิที ่W5 085  

 

16.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอิหิมา่มโคไมนี ่เตหะราน (เพือ่ท าการ

เปลีย่นเครือ่ง) 
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22.10 น. “ ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิมาฮาน แอร ์เทีย่วบนิที ่ W5 

051 

 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ  

07.25 น. 

 
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : (อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่10 ทา่น ขึน้ไป) 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่ทา่นละ 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

99,900.- บาท 

8,000.- บาท 

 

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ 

 

การจองทวัร ์  

  หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 

บาท/ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-เตหะราน-มอสโคว-์เตหะราน-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ

มาฮานแอร ์(W5) 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ มอสโคว-์มรูมนัสก-์มอสโคว ์โดยสายการบนิ  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 5 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุ 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการ

เดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 
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  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ วันละ 5 ยโูร ตอ่ทา่น ตอ่วัน รวม 6 วัน คดิเป็น 30 ยโูร 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย วันละ 3 ยโูร ตอ่ทา่น ตอ่วัน รวม 8 วัน คดิเป็น 24 ยโูร  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หลังหักค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท (ยกเวน้คา่วซีา่ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิที่

ออกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือ

เทศกาล (สงกรานต ์วันแรงงาน ชว่งเดอืนตุลาคม 

และปีใหม)่ ทีต่อ้งการันต ีมดัจ ากบัทางสายการบนิ

หรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคีา่มดัจ าทีพ่ัก โดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

เอกสารในการใชย้ืน่วซีา่ : 

หนงัสอืเดนิทางไทย ไมต่อ้งท าวซีา่ 

หมายเหต ุ: 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่ว
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อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื 

จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี 

หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง 

แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ

ตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้
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 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มจีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบนิพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้

ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารดุ หรอืสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์และเงนิส่วนทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนด

ระบบจะตัดชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้

ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนท าใหล้กูคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บริษัทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและ
ชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และ

เชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิท
ฯยนิดคีนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้ส่งผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิ
ทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซี่า
กอ่นการเดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยู่กับความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และ

ปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบ

ผลวซีา่ 
เพื่อป้องกันปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวี

ซา่อยา่งรวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซี่า กรุณายื่นเอกสารตามชนิดและเงื่อนไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่

ปฏบิตัติามและวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการ
เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่
วซีา่ในทกุกรณ ีหากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ท่านนัน้
ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล 

หากลกูคา้ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงื่อนไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธิ
ในการใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนด

ไว ้และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วี
ซา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือลา่ชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลด
ความเสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้

เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋า
เดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความ

รับผิดชอบจากสายการบนิ และที่ส าคัญ ลูกคา้อาจไม่สามารถซื้อเสือ้ผา้และของใชส้่วนตัวไดใ้นบาง

สถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวร์จะรวมกรมธรรม์ประกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการ

ประกนัสขุภาพทกุกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้า่น
ซือ้ประกันสขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผื่อกรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์่างๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความ

จ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็น
ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิที่

บรษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


