
 

 

 

นําชมความยิง่ใหญ่ของเมืองหลวงมอสโคว์  
สัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวติ ชมแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์   

 “พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวทั้ง 2 เมือง” 
พร้อมไกด์ผู้ชํานาญเส้นทางบินตรงโดยสายการบินแอโรฟลอต 

“ราคาทวัร์เตม็รูปแบบเพยีง 66,000 บาทเท่าน้ัน” 



1.วนัแรกของการเดนิทาง     กรุงเทพ – มอสโคว์   (ใช้เวลาเดนิทาง 9 ช่ัวโมง 50 นาที) 
08.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4  

ประตูทางเขา้หมายเลข  7 – 8  เคาน์เตอร์เช็คอิน N11 – 20    
เจา้หนา้ท่ีทวัร์คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง  

10.00 น.    ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบินแอโรฟลอต เท่ียวบินท่ี SU271 
           ***บริการอาหารกลางวนั และอาหารเยน็ บนเคร่ือง*** 
15.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติเชเรเมตเยโว อาคารF กรุงมอสโคว์ 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)  
หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ท่ีภัตตาคารอาหารจีน “HARBIN” 
เข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว VEGA IZMAILOVO HOTEL หรือเทียบเท่า   
 

2.วนัทีส่องของการเดนิทาง     มอสโคว์ – จตัุรัสแดง – มูร์มันสค์ – AURORA HUNTING 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นาํชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตท่ียิ่งใหญ่ ชมย่าน
ธุรกิจการคา้ จัตุรัสแดง  ท่ีมีความสําคญัในหน้าประวติัศาสตร์การเมืองรัสเซียมาจนปัจจุบนั ใน
บริเวณจตุัรัสอนัยิง่ใหญ่แห่งน้ี ท่านจะไดพ้บกบัส่ิงก่อสร้างสาํคญัมากมาย อาทิ สุสานเลนิน บุรุษท่ี
โลกไม่มีวนัลืม อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิ กายักษ์ ท่ีมี
เส้นผ่าศูนยก์ลางกวา้งกว่าอุโมงคร์ถไฟใตดิ้น  มหาวิหารเซ็นต์บาซิล  สถาปัตยกรรมช้ินเอกของ
รัสเซีย ซ่ึงกษตัริยอี์วานจอมโหดสั่งให้สร้างข้ึน และให้ควกัดวงตาของ สองสถาปนิกผูอ้อกแบบ
วิหารน้ีออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบส่ิงก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่าน้ีได้อีก วิหารน้ีตั้ ง
ตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของกรุงมอสโคว ์ นําชมห้างสรรพสินค้ากุม 
GUM DEPARTMENT STORE ท่ีหรูหรามากท่ีสุดในรัสเซียเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนม
จากทัว่โลก และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเศรษฐีรัสเซีย ภายในตวัอาคารตกแต่งอยา่งงดงามหรูหรา 
มีนิทรรศการสาํคญัผลดัเปล่ียนใหช้มตลอดทั้งปี  
 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภัตตาคารอาหารยุโรป “ARMENIA” 

 เดินทางสู่สนามบินเชเรเมตเยโว  



15.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เท่ียวบินท่ี SU1324 
17.40 น.   เดินทางถึงเมืองมูร์มันสค์ เมืองท่าขนาดใหญ่ทางขั้วโลกเหนือ ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวโคลา(Kola Bay) มี

อาณาเขตติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย  ์ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีสําคญัในการมุ่งหน้าออกสู่
มหาสมุทรอาร์กติก 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ท่ีภัตตาคารยุโรป “…………” 
เข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว AZIMUTH HOTEL หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 

21.00 น.  นาํท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ  
แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้า
โปร่ง  ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้ นแสงออโรร่า จะ
ปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ่าคืน *** 
การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกาํหนดหรือทราบล่วงหนา้
ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั ***  
 

3.วนัทีส่ามของการเดนิทาง     มูร์มันสค์  – หมู่บ้านซามิ – น่ังกวางเรนเดยีร์ลากเล่ือน – LENIN ICE    
                            BREAKER – อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม – โบสถ์นิโคลัส – AURORA HUNTING 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
09.00 น. นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (ระยะทาง 111 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) หมู่บา้นชาวพ้ืนเมืองแห่ง

เขตทุนดร้าท่ีท่านจะได้สัมผสัถึงวิถีชีวิต ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาว
พื้นเมืองซามิท่ีใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้ งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมชมสัตวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ หมาป่า  
เพื่อใชป้ระโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ และสัมผสัประสบการณ์นัง่รถลาก
เล่ือนโดยกวางเรนเดียร์, รถสโนวโ์มบิล อีกทั้งท่านจะไดศึ้กษาประวติัศาสตร์และสัมผสัวิถีชีวิต 
ของชาวซามิ โดยใชชี้วิตตามหลกัธรรมชาติ ยดึถือหลกั ธาตุทั้ง 4 ดิน นํ้า ลม ไฟ และปัจจยัในการ
ดาํรงชีวิต 5 ขอ้ คือ ความรัก ความสุข โชคชะตา เวรกรรม สุขภาพ ให้ท่านไดข้อพรจากส่ิงศกัด์ิ
ตามความเช่ือของชนเผ่า สนุกกบักิจกรรมต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กิจกรรมข้ึนอยู่กับ
สภาพอากาศ) นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน, นั่งรถสโนวโ์มบิลตะลุยหิมะ, ให้อาหารกวาง
เรนเดียร์, ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์แบบพื้นเมือง, ใส่ชุดพื้นเมืองถ่ายรูปกบัมุมสวยๆในหมู่บา้น 

  
 

 

 



12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัแบบพืน้เมืองท่ีหมู่บ้านซามิ 
บ่าย  สนุกกบักิจกรรมต่างๆ จนไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางกลบัเมืองมูร์มนัสค ์

นําท่านเท่ียวชมส่ิงก่อสร้างสําคญัๆต่างๆของเมือง เก็บภาพความประทับใจกับ LENIN ICE 
BREAKER เรือทาํลายนํ้ าแข็งพลงันิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers)  ซ่ึงเป็นเรือทาํลาย
นํ้ าแขง็พลงันิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจาํการแลว้   ในอดีตเรือลาํน้ี
ใชต้ดันํ้ าแขง็เพื่อเปิดทางนํ้ าแขง็ใหเ้รือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้  จากนั้นนาํท่านชมอนุสาวรีย์
ทหารนิรนาม(Alyosha Memorial) ท่ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศให้กบัเหล่าทหารกองทพัของโซเวียตท่ี
สามารถตรึงกองกาํลงัเพื่อหยดุย ั้งการรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสูงถึง 35.5 เมตร 
สูงเป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมีนํ้ าหนกักว่า 5,000 ตนั สมควรแก่เวลานาํท่านชมโบสถ์นิโคลัส 
(St. Nicholas Cathedral) โบสถ์ออโธดอกซ์แห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี 1986-1989 ช่วงปลายการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีศูนย์รวมจิตใจ โบสถ์น้ีจึงสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย แต่กลบัแฝงดว้ยศรัทธาจากประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ท่ีภัตตาคารอาหารยุโรป “…………” 
21.00 น.  นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) 

ห รือ  แส งออโร ร่ า  (Aurora borealis) เป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏใน
ตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้า
หนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสี
เขียวพาดผา่นทอ้งฟ้ายามคํ่าคืน  
*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกาํหนดหรือ
ทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั ***  
เข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว AZIMUTH HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

4.วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง     มูร์มันสค์  – มอสโคว์ – ตลาดอิสไมลอฟสกี ้– ละครสัตว์รัสเซีย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
  เดินทางสู่สนามบิน เชคอินไฟล์ท SU1321 
10.35 น. ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เท่ียวบินท่ี SU1321 



13.10 น. เดินทางถึงสนามบินเชเรเมตเยโว  
บ่าย  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภัตตาคารอาหารยุโรป “TROE IZ LARTZA” 

นาํท่านสู่ยา่นสินคา้ราคาถูก อิสไมโลโว มาร์เก็ต ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงส้ินคา้ของท่ีระลึกของรัสเซีย 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงมอสโคว ์ใหเ้วลาท่านเดินชมและเลือกซ้ือผลงานศิลปะ ภาพวาดต่างๆ รวมถึง
สินคา้ทอ้งถ่ิน ของท่ีระลึกพื้นเมืองเช่น ผา้พนัคอ หมวก งานไมแ้กะสลกั กล่องดนตรี ตุก๊ตามา
ทรอชกา้ คาร์เวียร์ วอ้ดกา้ นาฬิการัสเซีย กลอ้งส่องทางไกล ช็อกโกแลต 

 
 
 
 
 
 

 
20.30 น. รับประทานอาหารคํา่ท่ีภัตตาคารอาหารจีน “SHANTRI” 
18.00 น. ชมการแสดงละครสตัวรั์สเซีย RUSSIAN CIRCUS 

เข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว HOLIDAY INN SOLKONIKI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

5.วนัทีห้่าของการเดนิทาง  มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลิน – อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ – สถานีรถไฟใต้ดนิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน นําท่านชมสัญลกัษณ์แห่งอาํนาจและความยิ่งใหญ่ของ
รัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษท่ี 15  ท่ียิง่ใหญ่สวยงาม อนัเป็นจุดกาํเนิดแห่งประวติัศาสตร์
รัสเซียท่ีมีอายุยาวนานกว่า 850 ปี จากนั้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ ซ่ึงเป็นท่ีเก็บ
สมบติัลํ้าค่าของกษตัริยรั์สเซีย อาทิเคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ ชุดเคร่ืองทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระ
เจา้ซาร์ เคร่ืองเพชรและอญัมณีโบราณ รถมา้โบราณ พิพิธภณัฑศ์าสตราวุธ และบลัลงักแ์บบต่าง ๆ 
ของพระเจา้ซาร์ ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นพระราชสํานัก ชมผลงานของช่างออกแบบเคร่ืองเพชรช่ือ
กอ้งโลก FABERGE ช่างในราชสํานักรัสเซีย ท่ีลน้เกลา้ ร.5 โปรดเกลา้ให้ออกแบบเคร่ืองใชแ้ละ
เคร่ืองประดับเป็นจาํนวนมาก จนทาํให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียท่ีมีช้ินงานของ 
FABERGE ครอบครองมากท่ีสุด จากนั้ น นําชมโบสถ์อัสสัมชัญท่ีใช้ในการประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษก, ป้อมปืนใหญ่,หอระฆงัพระเจา้อีวานและชมระฆงัยกัษท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก   

 
 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภัตตาคารอาหารยุโรป 



12.30 รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภัตตาคารอาหารยุโรป “GODONOV” 
บ่าย นาํชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์ท่านจะไดพ้บกบัความ

ลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัสถาปัตยกรรม
หลากหลายรูปแบบ  จนไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสถานีรถไฟ
ใตดิ้นแห่งเดียวในโลกท่ีมีศิลปะท่ีงดงามยิง่ วา่กนัวา่ 
METRO ของท่ีน่ีเป็นทั้งสถานีรถไฟใตดิ้น เป็นทั้งพิพิธภณัฑ ์
รวมทั้งเป็นหลุมหลบภยัในยามสงครามดว้ย 
นาํท่านข้ึนสู่จุดสูงสุดของเมืองมอสโคว ์สแปร์โรว์ฮิล หรือ เลนินฮิล ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลัย
มอสโคว์ ชมความวจิิตรงดงามของตวัอาคารมหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในเจด็อาคาร
สไตลส์ตาลินกอธิค  อิสระใหท่้านช่ืนชมทศันียภาพอนัสวยงามกวา้งไกลของตวัเมืองมอสโคว ์
พร้อมเกบ็ภาพประทบัใจไดต้ามอธัยาศยั  

15.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เชคอินไฟล์ท SU270 
19.20 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอต เท่ียวบินท่ี SU270 

***บริการอาหารคํา่ และเคร่ืองด่ืม ชา/กาแฟ บนเคร่ือง*** 
 

6.วนัทีห่กของการเดนิทาง     กรุงเทพฯ  
***บริการอาหารเช้า และเคร่ืองด่ืม ชา/กาแฟ บนเคร่ือง*** 

08.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทับใจ  
…………………………………………………………………………………… 

 กําหนดการเดินทาง   เดินทางทุกๆ วนัศุกร์  ตลอดเดือน ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 
คณะท่ี 1.  04 – 09 ต.ค. 62   คณะท่ี 14.  03 – 08 ม.ค. 63      
คณะท่ี 2.  11 – 16 ต.ค. 62   คณะท่ี 15.  10 – 15 ม.ค. 62 
คณะท่ี 3.  18 – 23 ต.ค. 62     คณะท่ี 16.  17 – 22 ม.ค. 63      
คณะท่ี 4.  25 – 30 ต.ค. 62   คณะท่ี 17.  24 – 29 ม.ค. 63         
คณะท่ี 5.  01 – 06 พ.ย. 62   คณะท่ี 18.  31 ม.ค. – 05 ก.พ. 63      
คณะท่ี 6.  08 – 13 พ.ย. 62   คณะท่ี 19.  07 – 12 ก.พ. 63                 
คณะท่ี 7.  15 – 20 พ.ย. 62   คณะท่ี 20.  14 – 19 ก.พ. 63   
คณะท่ี 8.  22 – 27 พ.ย. 62   คณะท่ี 21.  21 – 26 ก.พ. 63 
คณะท่ี 9.  29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62  คณะท่ี 22.  28 ก.พ. – 04 มี.ค. 63 
คณะท่ี 10.  06 – 11 ธ.ค. 62   คณะท่ี 23.  06 – 11 มี.ค. 63  
คณะท่ี 11.  13 – 18 ธ.ค. 62   คณะท่ี 24.  13 – 18 มี.ค. 63 



คณะท่ี 12.  20 – 25 ธ.ค. 62   คณะท่ี 25.  20 – 25 มี.ค. 63  
คณะท่ี 13.  27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63    คณะท่ี 26.  27 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 
 

 อัตราค่าบริการ ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ท่านละ    66,000.-  บาท  
   ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (รวมกนั3 ท่าน/ราคาท่านท่ี 3) 64,000.-  บาท 

   เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 3 ท่าน  61,000.-  บาท 

   พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ        3,600.-  บาท 
 
 อัตราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ช้ันประหยดัเส้นทาง BKK-SVO-MMK-SVO-BKK โดยสายการบินแอโรฟลอต 
     รวมค่าภาษีนํ้ามนัและสนามบิน /กระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบนํ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม 
 โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว 4 คืน ห้องคู่ (พกัเดี่ยวเพิม่ตามท่ีระบุ)  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง  ๆตามรายการ 
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 
 นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด    
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทยพดูภาษารัสเซีย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าพาหนะในการเดินทาง รถบสัปรับอากาศมาตรฐาน 45 ท่ีนัง่ 
 ค่ากรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเง่ือนไข (แบบกลุ่ม) 
 
 อัตราค่าบริการไม่รวม  
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางนํ้าหนกัเกิน 23 กิโลกรัม  อาจเสียค่าขนส่งเพิ่มสาํหรับสายการบินแอโรฟลอต 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าทิปไกดไ์ทย  แลว้แต่ลูกคา้เห็นสมควร 
 ทิปสาํหรับไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถโคช้  
 
 การชําระเงิน 
 ชาํระค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 10,000 บาท ต่อท่าน เพื่อยนืยนัการจองทวัร์  
 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนัทาํการ   
 
 การยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกวา่ 30 วนัทาํการ คืนเงินใหเ้ตม็จาํนวน ยกเวน้ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิ ค่ามดัจาํตัว๋  



 ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกวา่ 20 วนัทาํการ หกัค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 วนัทาํการ หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
 หลักฐานการทําวซ่ีา   
    ตามประกาศของสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2550  ผูท่ี้ถือพาสปอร์ตไทย สามารถเขา้ 
    ประเทศรัสเซียไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีา มีกาํหนดอยูไ่ดไ้ม่เกิน 30 วนั  
    พาสปอร์ตจะตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไปนบัตั้งแต่วนัท่ีเดินทาง 
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ 
 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน

เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 หมายเหตุ 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณท่ีีมีผู้เดินทาง ตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ 
     ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทาง 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณท่ีีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสัิย อาทิ  
    การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ 
    ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังนีจ้ะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดนิทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 
 เน่ืองจากการท่องเท่ียวนีเ้ป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่  
    สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณท่ีีท่านปฎเิสธ หรือ สละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทัวร์จัดให้   
    ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง 
 การชําระเงิน 

- ชําระเป็นเงินสด หรือ เช็ค (ลงวนัทีชํ่าระเงนิ) ในนาม คุณชรินทร์ นุกรณ์นวรัตน์ 
- ชําระโดยการโอนผ่านธนาคาร ธนชาต จาํกัด(มหาชน) สาขาราชดาํริ บัญชีออมทรัพย์ 

เลขท่ี 584-2-23582-9  (เม่ือโอนเงนิแล้วแฟ็กซ์ใบสลิปโอนเงนิมาท่ีเบอร์ 02 3082027) 
 

 ติดต่อ   คุณฉัตรชัย, คุณอนุวฒัน์    บริษทั แอโรโกลเบิล จาํกัด  ใบอนุญาต เลขท่ี 11/4906 
ช้ัน 14  อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ บางกะปิ  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 
โทร. 02 3082023-25  แฟกซ์. 02 3082027  

E-mail : sales@aeroglobal-th.com            anuwat@aeroglobal-th.com 
 


