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AURORA HUNTER IN RUSSIA 

จดุเดน่ 

 

 ตามลา่หาแสงเหนอื Northern Lights หรอืแสงออโรรา่ ทีเ่มอืงมรูม์ันสค ์
 สมัผัสวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืง ณ หมูบ่า้นซาม ิน่ังรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น 

 สนุกตืน่เตน้กับการ ขบัรถสโนโมบลิ ตะลยุหมิะ 

 ชมความน่ารักของสนัุขแสนรู ้ณ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้ 
 ชม พพิธิภณัฑเ์รอืทาํลายนํา้แข็งพลงันวิเคลยีร ์

 ชมการตกแตง่ภายในของ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโก แตล่ะสถานีลว้นวจิติรตระการตา 
 ชม วหิารเซนตบ์าซลิ วหิารโดม 9 โดมประดับประดาสสีนัสวยงาม  
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 ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลักษณ์ของรัสเซยี เพือ่เป็นสถานทีจั่ดงานแสดงใหญ่ๆ  

 ชม พระราชวงัเครมลนิ อันตอกย้ําถงึความยิง่ใหญ่ของระบอบอัตตาธปิไตยของประเทศรัสเซยี 
 ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์เป็นวหิารทีสํ่าคัญของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์ 

 ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม, ถนนอารบตั ยา่นการคา้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง  
 

ชื่อโปรแกรม  AURORA HUNTER IN RUSSIA   

จํานวน 7 วนั 5 คนื 

กําหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - อลัมาต ี- มอสโคว ์

 
07:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้  8 เคาน์เตอร์  U สาย

การบนิ AIR ASTANA โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 
10:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ี เมอืงอลัมาต ีประเทศ

คาซคัสถาน โดยเทีย่วบนิที ่KC932 
 
16:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาตี  เมอืงอลัมาต ีประเทศ

คาซคัสถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
19:15 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ทา่อากาศยาน เชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์  

ประเทศรสัเซยี  โดยสายการบนิ  AIR ASTANA เทีย่วบนิที่  
KC875 

 

21:00 น. เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยาน  เชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโ คว  ์ประเทศรสัเซยี  หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอื
เดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

 
ทีพ่กั  Ibis Moscow Paveletskaya หรอืเทยีบเทา่         
 

วนัที ่2 พระราชวงัเครมลนิ - จตัรุสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งสรรพสนิคา้กุม  

 
    เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําทา่นชม พระราชวงัเครมลนิ  Grand Kremlin Palace บนทีด่นิกรรมสทิธิข์องแกรนดป์รนิซ์  ซึง่ไดจั้ดตัง้

ข ึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่14 บนเนนิโบโรวติสกี  ออกแบบโดยทมีสถาปนิ กภายใตก้ารบรหิารจัดการของคอนส
แตนตนิ ธอน พระราชวังเครมลนิมเีจตนาทีจ่ะตอกย้ําถงึความยิง่ใหญ่ของระบอบอัตตาธปิไตยรัสเซยี  คอนสแตน
ตนิ ธอน ยังเป็นสถาปนกิของเครมลนิอารม์ร ีและมหาวหิารพระครสิตผ์ูไ้ถพ่ระราชวังเครมลนิเดมิเคยเป็นพระตํา

นักของซารใ์นมอสโก การกอ่สรา้งพระราชวังรวมไปถงึขัน้ตอนการระเบดิอดตีพระราชวังสถาปัตยกรรมบาโรกใน
บรเิวณดังกลา่ว ซึง่ออกแบบโดยรัสเตรลล ีและครสิตจักรนักบญุจอหน์แบ็พทสิต ์ซึง่กอ่สรา้งขึน้ตามโครงการของ 
อโลอซีโิอเดอะนวิแทนทีโ่บสถแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้ในมอสโก  ชม วหิารอสัสมัชญั  Assumption Cathedral 

สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม  9 ยอด สทีองอรา่มสวยงาม  ชม โบสถอ์ารค์
แอนเจล ไมเคลิ โบสถท์ีส่รา้งอทุศิใหก้ับนักบญุอารค์แอนเจล ไมเคลิ เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยคุ
พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะ

สรา้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุในโลก  แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่  ทําใหร้ะฆังแตก  ปัจจุบันวางโชวไ์วภ้ายใน
พระราชวังเครมลนิ ชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร์ สรา้งในปี  ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่    สดุในโลก  ทํา
ดว้ยบรอนซ ์น้ําหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน  

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นชม จตัรุสัแดง Red Square เป็นเสมอืนสญัลักษณ์ของรัสเซยี  สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อวีานที่  3 เพือ่

เป็นสถานทีจั่ดงานแสดงใหญ่ๆ  และการชมุนุมตา่งๆ  ทา่นจะไดม้เีวลาอสิระถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ  อนุสรณ์
สถานเลนนิหรอืสุสานเลนนิ  Lenin Mausoleum ซึง่เก็บรักษารา่งของวลาดมีรี์  เลนนิ ผูนํ้าคนสําคัญของ
คอมมวินสิต์  และเปิดใหป้ระชาชนทั่วไปสามารถเขา้ไปเคารพศพได ้  และ วหิารเซนตบ์าซลิ  Saint Basil's 

Cathedral แหง่นี้ ก็จะถอืวา่มาไมถ่งึประเทศรัสเซยี  เป็นอาสนวหิารของศาสนจั กรออรโ์ธดอกซรั์สเซยี  สรา้ง
โดยซารอ์วีานที ่4 หรอืซารอ์วีานจอมโหด เพือ่ฉลองชยัชนะเหนือพวกมองโกลทีก่รธีาทัพมาเมอืงคาซาน  เมือ่ปี 

ค.ศ. 1552 ผลจากชยัชนะครัง้นี้ทําใหรั้สเซยีสามารถรวมชาตไิดเ้ป็นปึกแผ่น  จงึสรา้งมหาวหิารแหง่นี้ข ึน้เมือ่ปี  
ค.ศ. 1555 มหาวหิารเซนตบ์าซิ ลมรีปูทรงทีไ่มเ่หมื  อนโบสถอ์ืน่  คอืมโีดม  8 โดมลอ้มรอบโดมที่  9 ทีอ่ยูต่รง
กลาง ทําใหอ้าคารมรีปูทรงแปดเหลีย่ม ดว้ยสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีโบราณ

อันไดรั้บอทิธพิลมาจากไบแซนไทน์ทีเ่ป็นโดมทรงหัวหอมกับสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกันวา่รัสเซยีนกอธกิ  หอคอย
สงูรปูกระโจมเป็นอทิธพิลจากยโุรปตะวันตก ผลลัพธท์ีอ่อกมาจงึกลายเป็นหอคอยสงูรปูแทง่เทยีนกําลังลกุไหม ้
บนปลายลําเทยีน สง่ความโชตชิว่งชชัวาลยเ์ป็นเครือ่งบชูาเทพเจา้บนสวรรค ์มหาวหิารนี้ไดรั้บการออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ปอสตน์คิ ยาคอฟเลฟ Postnik Yakovlev และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรือ่งเลา่
สบืตอ่กันวา่ ซารอ์วีานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแหง่นี้มาก  จงึมคํีาสัง่ใหป้นูบําเหน็จแก่
สถาปนกิผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง  เพือ่ไมใ่หส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกวา่นี้ไดอ้กี  

การกระทําในครัง้นัน้ของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานามอวีานผูโ้หดรา้ย  Ivan The Terrible อสิระ
ทา่นชอ้ปป้ิงที่  หา้งสรรพสนิคา้กุม  Gum หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมอสโก  แตม่ชีือ่เสยีงในเรือ่ง
ของสนิคา้อันมใีหเ้ลอืกซือ้กัน อยา่งหลากหลายชนดิ หา้งสรรพสนิคา้กมุหรืออกีสถานทีห่นึง่ทีม่สีถาปัตยกรรมที่

เกา่แกข่องเมอืงนี้ หา้งสรรพสนิคา้กมุ กอ่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 มคีวามสวยงาม และโดดเดน่มากลักษณะชอง
ตัวอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชัน้ มรีา้นคา้เปิดให ้ บรกิารมากมายสําหรับใหผู้ท้ ีเ่ดนิทางหรอืผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ  
200 รา้นคา้ดว้ยกัน แตส่นิคา้ทีน่ี่อาจจะมทีัง้รปูลักษณ์  ภายในและภายนอกทีด่หูรหูราโออ่า่  และทีสํ่าคัญตัง้อยู่

บรเิวณลานกวา้งในยา่นจตรัุสแดงหา้งสรรพสนิคา้กมุมกีารจําหน่ายสนิคา้ประเภทอปุโภคและบรโิภคเชน่  เสือ้ผา้ 
ของใชใ้นครัวเรอืน สนิคา้ทีม่ชี ือ่มยีีห่อ้ เครือ่งสําอางค ์น้ําหอม และสนิคา้ทีเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึซึง่มใีหเ้ลอืก
กันอยา่งหลากหลายทเีดยีว จากนัน้แวะถา่ยรปูกับ วหิารเซนตซ์าเวยีร ์  St. Saviour Cathedral เป็นวหิารที่

สําคัญของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ์  ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีสํ่าคัญระดับชาติ  สรา้งเป็นทีร่ะลกึถงึพระเจา้อเล็ก
ซานเดอรท์ี1่ สามารถขับไลก่องท ันโปเลยีนไปได ้ 

 
 

 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั Ibis Moscow Paveletskaya หรอืเทยีบเทา่                  

 

วนัที ่3 มอสโคว ์- มูรม์นัสค ์- หมูบ่า้นซาม ิ- ขบัรถสโนโมบลิ - ตามลา่หาแสงเหนอื 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่**โปรแกรมและเมอืงทีพ่กั  อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม  ให้
สอดคลอ้งกบัเวลาของเทีย่วบนิ และสภาพอากาศ** 

 
--:-- น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน มูรม์นัสค ์โดยสายการบนิ …….... เทีย่วบนิที ่.........  (ระยะเวลาประมาณ 2:20 

ชัว่โมง) 
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--:-- น. เดนิทางถงึ เมอืงมูรม์นัสค์  ประเทศรสัเซยี  นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงมูรม์นัสค์  Murmansk ซึง่เป็นเมอืงทา่
ของรัฐมรูม์ันสคอ์๊อบลาสต์  Murmansk Oblast อยูบ่รเิวณอา่วโคลา  Kola Bay โดยมแีหลมโคลายืน่ไปใน

มหาสมทุรเป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิกับประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วยซ์ ึ่ งเป็นเมอืงทา่ทีสํ่าคัญในการมุง่หนา้ออกสูอ่ารค์
ตกิ  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู่  หมูบ่า้นซามิ  Sami Village ณ หมูบ่า้นชาวพืน้เมอืงซามนิี้  ทา่นจะไดส้มัผัสถงึวถิชีวีติ  
ศลิปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตง่กายของชาวพืน้เมอืงซามทิีใ่ชช้วีติอาศัยอ ยูต่ัง้แตบ่รรพบรุษุในแถบตอน

เหนือของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชึวีติดัง้เดมิ  ชมสตัวเ์มอืงหนาว  เชน่ กวาง
เรนเดยีร์  Reindeer หมาป่าFoxes เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการเดนิทางรวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ  และสมัผัส

ประสบการณ์ น ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีร ์ ลากเลือ่น  Reindeer Sledding แบบชาวพืน้เมอืงซามิ  จากนัน้ให ้
ทา่นไดส้นุกตืน่เตน้กับการ ขบัรถสโนโมบลิ Snow Mobile ตะลุยหมิะ ทีท่า่นสามารถขับรถไปบน 
 

 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลานําทา่น ตามลา่หาแสงเหนอื  Northern Lights หรอื  แสงออโรรา่  Aurora Borealis เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่  ในชว่งฤดหูนาวเทา่นัน้  ซึง่แสงจะ
ปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ่าคนื  ** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนอื  เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาตไิมส่ามารถกําหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศเป็นสําคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม** 
 

ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่             
     
 

                                   

 
 

วนัที ่4 อนุสาวรยีอ์โลชา - ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ้- พพิธิภณัฑเ์รอืทาํลายนํา้แข็ง - ตามลา่หาแสงเหนอื 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นชม อนุสาวรยีอ์โลชา  Alyosha Memorial ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับเหลา่ทหารกองทัพของ
โซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองกําลังเพือ่หยดุยัง้การรกุคบืจากกองทัพเยอรมัน เป็นรปูป้ันขนาด สงูถงึ 35.5 เมตร สงู

เป็นอันดับสองของรัสเซยีและมน้ํีาหนักกวา่ 5,000 ตัน และเยีย่มชมสวนสาธารณะทีม่คีวามสวยงาม  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 นําทา่นเดนิทางสู่  ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน  ฮสักี้ Siberian Husky Farm ใหท้า่นไดช้มความน่ารักของ
สนัุขแสนรู ้เป็นพันธุท์ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมากโดยอาศัยอยูใ่นเขตเมอืงหนาว  ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนัุข

พันธุน์ี้เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบนน้ําแข็งหรอืหมิะ  ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์  น ัง่รถเทยีมสุนขัฮสักีล้าก
เลือ่น Husky Sledding โดยทีฟ่ารม์นี้จะบรกิารตอ้นรับทา่นดว้ยชารอ้น  ขนมพืน้เมอืง  กับบรรยากาศตอ้นรับที่
แสนจะอบอุน่  จากนัน้นําทา่นชม  พพิธิภณัฑเ์รอืทาํลายนํา้แข็งพลงันวิเคลยีร ์  Nuclear Powered 

Icebreakers รุน่ Lenin ซึง่เป็นเรอืทําลายน้ําแข็งพลังนวิเคลยีรร์ุน่แรก  เปิดตัวเมือ่ปี  ค.ศ. 1957 และไดป้ลด
ประจําการแลว้ ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑไ์ดใ้หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบทา่อยูท่ีเ่มอืงมรูม์ันสค์  Murmansk 
ในอดตีเรอืลํานี้ใชต้ัดน้ําแข็งเพือ่เปิดทางน้ําแข็งใหเ้รอืเดนิสมทุรในการขนสง่สนิคา้  โดยในปัจจุบันยังมเีรอืที

ปฏบิัตกิารตัดน้ําแข็งอยู ่
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
ไดเ้วลานําทา่น ตามล่าหาแสงเหนอื  Northern Lights หรอื  แสงออโรรา่  Aurora Borealis เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่  ในชว่งฤดหูนาวเทา่นัน้  ซึง่แสงจะ

ปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ่าคนื  ** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนอื  เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาตไิมส่ามารถกําหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศเป็นสําคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม** 

 
ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 
 

วนัที ่5 มูรมนัสก ์- มอสโคว ์- สถานรีถไฟใตด้นิ - ถนนอารบตั 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน มูรม์นัสค ์เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี 

 **โปรแกรมและเมอืงทีพ่กั อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของ
เทีย่วบนิ และ สภาพอากาศ** 
 

--:-- น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เซเรเมยีเตโว เมอืงมอสโคว ์โดยสายการบนิ ............ เทีย่วบนิที ่........... 
 
--:-- น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เซเรเมยีเตโว เมอืงมอสโคว ์

 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พเิศษ ..ถา้มเีวลา  นําทา่น  ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง  Moscow Icebreaker River Cruise by Radisson 

Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแมน้ํ่ามอสกาวา  Moskva ดืม่ดํ่าบรรยากาศในชว่งฤดหูนาวโดยอาจมหีมิะและ
น้ําแข็งเต็มในแมน้ํ่าทัง้สองขา้งทาง  **เป็นโปรแกรมเสรมิมคีา่ใชจ้า่ยสอบถามมคัคเุทศก ์การลอ่งเรอื
ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดหูนาว และในกรณีนํา้ในแมน่ํา้กลายเป็นนํา้แข็งทีห่นามาก

จนทาํใหไ้มส่ามารถลอ่งเรอืได*้* นําทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์การตกแตง่ภายใจของแตล่ะสถานี
ลว้นวจิติรตระการตา ไมว่า่จะเป็นงานปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส  กระจกสี อกีทัง้โคมไฟ  และงาน
ประดับประดาตา่งๆ ลว้นปราณีต วจิติรบรรจง ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ถนนอารบตั ยา่นการคา้ มขีองซือ้ของขาย

มากมาย เป็นถนนทีข่ ึน้ชือ่ของ กรุงมอสโคว ์
 
ทีพ่กั  Ibis Moscow Paveletskaya หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่6 มอสโคว ์- อลัมาต ี

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เชเรเมเตยีโว กรุงมอสโคว ์
 

09:10 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีโดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC872 

 
16:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาต ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

วนัที ่7 อลัมาต ี- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
01:00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC931 

 
08:55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 
หมายเหต ุ
**โปรแกรมแตล่ะสถานทีอ่าจมกีารสลบัวนัเยีย่มชมเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเวลา  และอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ นือ่ง

ดว้ยเหตผุลของเวลาหรอืสถานการณอ์ืน่ๆ ทีน่อกเหนอืการควบคมุ แตจ่ะถอืผลประโยชข์องลูกคา้เป็นสําคญั** 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซี่า 

เดอืน  พฤศจกิายน 

09 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61 KC872/09:10 น. 54,888 54,888 54,888 8,900 - 

17 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61 KC894/10:00 น.  54,888 54,888 54,888 8,900 - 

30 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61 KC872/09:10 น. 

* วันพอ่ 

55,888 55,888 54,888 8,900 - 

เดอืน ธนัวาคม 

07 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61 KC872/09:10 น. 

* วันพอ่ 

56,888 56,888 55,888 8,900 - 

10 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 KC276/13:35 น. 
* วันรัฐธรรมนูญ 

55,888 55,888 54,888 8,900 - 

เดอืน มกราคม 

21 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 KC276/13:35 น. 52,888 52,888 52,888 8,900 - 

28 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62 KC276/13:35 น. 52,888 52,888 52,888 8,900 - 

เดอืน กุมภาพนัธ ์

04 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 KC276/13:35 น. 53,888 53,888 53,888 8,900 - 

11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 KC276/13:35 น. 53,888 53,888 53,888 8,900 - 

18 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 KC276/13:35 น. 52,888 52,888 52,888 8,900 - 

เดอืน มนีาคม 

04 ม.ีค. 62 - 10 ม.ีค. 62 KC276/13:35 น. 53,888 53,888 53,888 8,900 - 

 

* ขากลบั Flight KC872 เวลา 09:10 น. - 16:35 น. / KC931 เวลา 01:00 น. - 08:55 น.   
* ขากลบั Flight KC894 เวลา 10:00 น. - 16:25 น. / KC231 เวลา 20:20 น. - 04:55 น.+1 (TSE) 
* ขากลบั Flight KC276 เวลา 13:35 น. - 21:00 น. / KC931 เวลา 10:00 น. - 08:55 น.  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทาง ได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ ไดชํ้าระคา่มัดจําทัวร์  หรอืคา่ทัวรส์ว่นที่
เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่- นามสกลุผดิ  ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากทา่นไมดํ่าเนนิ การสง่สําเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นนี้ 
 หลังจากทีท่า่นไดชํ้าระคา่มัดจํา และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่า ยเพิม่เตมิ  (พักเดีย่ว ) ขึน้อยูก่ับมาตราฐานโรงแรม  สว่นหอ้ง  TRP จะไมม่ีใน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสํิาหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน้ําใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้่ายสว่นนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 โปรแกรมนีม้ไีฟลท์บนิภายในประเทศ ฉะน ัน้ขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษิทัจะแจกนํา้ดืม่ใหท้า่นทา่นละ   2  ขวด ณ สนามบนิ เนือ่งจากระหวา่งเดนิทางทีร่สัเซยีจะไมม่นีํา้

บรกิาร จงึขอแนะนําใหท้า่นโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมนีํา้ใหท้า่นละ 1 ขวดเพยีงคนืแรกเทา่น ัน้ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASTANA 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์  การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน  อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ประกันภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ  **ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลมุในเรือ่งสขุภาพ  ทา่นสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเ พิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท ** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้  390 บาท ขึน้อยูร่ะยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีชํ่านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 60 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไมเ่กณฑน้ํ์าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถิน่ที่
อยู ่4. สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยชําระคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง  

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์  

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ลา่ชา้ของสายการบนิ โ รงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทจะ
คํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง  หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไมอ่าจคนืเงนิให ้
ทา่นไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพํ่าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
5. เมื่อทา่นไดชํ้าระเงนิมัดจํา  หรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืชําระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง  / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืสํารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ
ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม

ในการมัดจําตั๋ว 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล  หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เห นือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จํานวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
5. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

   
   
   

 


