
 

 

AURORA HUNTER IN RUSSIA 
 

 ตามล่าหา แสงเหนือ Northern Lights หรอืแสงออโรรา่ ทีเ่มอืงมูรม์นัสค ์
 สมัผสัวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืง ณ หมู่บา้นซาม ินั่งรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น 
 สนุกตืน่เตน้กบัการ ขบัรถสโนโมบลิ ตะลุยหมิะ 
 ชมความน่ารกัของสนัุขแสนรู ้ณ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้ 
 ชม พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายน้ําแข็งพลงันิวเคลยีร ์
 ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์แต่ละสถานีลว้นวจิติรตระการตา 
 ชม วหิารเซนตบ์าซลิ โดมประดบัประดาสสีนัสวยงาม  
 ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลกัษณข์องรสัเซยี  
 ชม พระราชวงัเครมลนิ ความยิง่ใหญ่ของระบอบอตัตาธปิไตยของประเทศรสัเซยี 
 ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์วหิารส าคญัของนิกายรสัเซยีนออโทดอกซ ์ 
 ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กมุ, ถนนอารบตั ย่านการคา้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง 

 
 
 
 



 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - อลัมาต ี- มอสโคว ์

 

07:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 
เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ Air Astana โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 

 
10:30 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อลัมาต ีโดยเทีย่วบนิที ่KC932 
 
16:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อลัมาต ี(เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
19:15 น. ออกเดินทางต่อสู่ เชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว ์โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที ่

KC875 
 
21:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เชเรเมเตยีโว กรุงมอสโคว ์หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือ

เดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 
 
ทีพ่กั Ibis Moscow Paveletskaya หรอืเทยีบเท่า     

 

 
 

วนัที ่2  พระราชวงัเครมลนิ - โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ - จตัรุสัแดง - วหิารเซนตบ์า
ซลิ - หา้งสรรพสนิคา้กุม - วหิารเซนตซ์าเวยีร ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พระราชวงัเครมลนิ Grand Kremlin Palace บนทีด่ินกรรมสิทธิข์องแกรนด ์
ปรนิซ ์ซึง่ไดจ้ดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 14 บนเนินโบโรวิตสกี ออกแบบโดยทีมสถาปนิก
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของคอนสแตนตนิ ธอน พระราชวงัเครมลนิมเีจตนาทีจ่ะตอกย า้ถงึความ
ยิง่ใหญ่ของระบอบอตัตาธปิไตยรสัเซยี คอนสแตนตนิ ธอน ยงัเป็นสถาปนิกของเครมลนิอารม์ร ี
และมหาวิหารพระครสิตผ์ูไ้ถ่พระราชวงัเครมลินเดิมเคยเป็นพระต านักของซารใ์นมอสโก การ
ก่อสรา้งพระราชวงัรวมไปถึงขัน้ตอนการระเบิดอดีตพระราชวงัสถาปัตยกรรมบาโรกในบรเิวณ
ดงักล่าว ซึง่ออกแบบโดยรสัเตรลลี และครสิตจกัรนักบุญจอหน์แบ็พทิสต ์ซึง่ก่อสรา้งขึน้ตาม
โครงการของ อโลอซีโิอเดอะนิวแทนทีโ่บสถแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึน้ในมอสโก  
 
 



 

 

 
ชม วหิารอสัสมัชญั Assumption Cathedral สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอด
โดม 9 ยอด สทีองอรา่มสวยงาม ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ โบสถท์ีส่รา้งอุทิศใหก้บันักบุญอารค์แอนเจล 
ไมเคิล เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.
1733-1735 สมยัพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อ
ท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเครมลิน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1586 
ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลก ท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนักลูกละ 1 ตนั  
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าชมความยิง่ใหญ่ของรสัเซยีรถไฟใตด้นิมอสโคว ์น าท่านชม จตัรุสัแดง Red Square 
เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อวีานที ่3 เพือ่เป็นสถานทีจ่ดังานแสดง
ใหญ่ๆ และการชมุนุมต่างๆ ท่านจะไดม้ีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั อนุสรณ์สถานเล



 

 

นินหรอืสุสานเลนิน Lenin Mausoleum ซึง่เก็บรกัษารา่งของวลาดีมีร ์เลนิน ผูน้ าคน
ส าคญัของคอมมวินิสต ์และเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ไปเคารพศพได ้ 
 

 
 

และ วิหารเซนตบ์าซลิ Saint Basil's Cathedral แห่งนี้ ก็จะถือว่ามาไม่ถึงประเทศรสัเซยี เป็นอาสนวิหาร
ของศาสนจกัรออรโ์ธดอกซร์สัเซยี สรา้งโดยซารอ์วีานที ่4 หรอืซารอ์วีานจอมโหด เพือ่ฉลองชยัชนะเหนือพวกมอง
โกลทีก่รธีาทพัมาเมอืงคาซาน เมือ่ปี ค.ศ. 1552 ผลจากชยัชนะคร ัง้นีท้ าใหร้สัเซยีสามารถรวมชาตไิดเ้ป็นปึกแผ่น 
จงึสรา้งมหาวหิารแห่งนีข้ึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1555 มหาวหิารเซนตบ์าซลิมีรปูทรงทีไ่ม่เหมื อนโบสถอ์ืน่ คอืมีโดม 8 โดม
ลอ้มรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง ท าใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ดว้ยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมแบบรสัเซยีโบราณอนัไดร้บัอทิธพิลมาจากไบแซนไทนท์ีเ่ป็นโดมทรงหวัหอมกบัสถาปัตยกรรมทีเ่รยีก
กนัว่ารสัเซยีนกอธกิ หอคอยสูงรูปกระโจมเป็นอทิธพิลจากยโุรปตะวันตก ผลลพัธท์ีอ่อกมาจงึกลายเป็นหอคอยสูง
รปูแท่งเทยีนก าลงัลุกไหมบ้นปลายล าเทยีน ส่งความโชตชิว่งชชัวาลยเ์ป็นเคร ือ่งบูชาเทพเจา้บนสวรรค ์มหาวหิารนี้
ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ปอสตนิ์ค ยาคอฟเลฟ Postnik Yakovlev และดว้ยความงดงามของ
สถาปัตยกรรมจงึท าใหม้ีเร ือ่งเล่าสบืต่อกนัว่า ซารอ์วีานที ่4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีม้าก 
จงึมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งสิง่
ทีส่วยงามกว่านีไ้ดอ้กี การกระท าในคร ัง้น้ันของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานามอวีานผูโ้หดรา้ย Ivan 
The Terrible  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
อสิระท่านชอ้ปป้ิงที ่หา้งสรรพสนิคา้กุม Gum หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในเมอืงมอสโก แต่มชี ือ่เสยีงในเร ือ่งง
สนิคา้อนัมใีหเ้ลอืกซือ้กนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสนิคา้กุมหรอือกีสถานทีห่น่ึงทีม่สีถาปัตยกรรมทีเ่กา่แก่
ของเมืองนี ้หา้งสรรพสนิคา้กุม กอ่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคาร
เป็นอาคารสูง 3 ช ัน้ มีรา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายส าหรบัใหผู้ท้ีเ่ดนิทางหรอืผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ 200 รา้นคา้
ดว้ยกนั แต่สนิคา้ทีน่ี่อาจจะมีทัง้รูปลกัษณ ์ภายในและภายนอกทีดู่หรูหราโอ่อ่า และทีส่ าคญัตัง้อยู่บรเิวณลานกวา้ง
ในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กุม มีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบรโิภค เช่น เสือ้ผา้ ของใชใ้น
ครวัเรอืน สินคา้ที่มีช ือ่มียีห่อ้ เคร ือ่งส าอางค ์น ้าหอม และสินคา้ที่เป็นประเภทของที่ระลึกซึง่มีใหเ้ลือกกนัอย่าง
หลากหลายทเีดยีว 
 

 
จากน้ันแวะถ่ายรูปกบั วหิารเซนตซ์าเวยีร ์St. Saviour Cathedral เป็นวหิารทีส่ าคญัของนิกายรสัเซยีนออ
โทดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธกีรรมทีส่ าคญัระดบัชาติ สรา้งเป็นทีร่ะลึกถึงพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีส่ามารถขบัไล่
กองทพันโปเลยีนไปได ้  



 

 

 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Ibis Moscow Paveletskaya หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที ่3  มอสโคว ์- มูรม์นัสค ์- หมู่บา้นซาม ิ- Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ...................... ** โปรแกรมและเมอืงทีพ่กั อาจมี
การสลบัปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเที่ยวบิน และ
สภาพอากาศ ** 
 

........น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน .......... โดยสายการบิน .......... เที่ยวบินที่ ........  (ระยะเวลา
ประมาณ 2:20 ช ัว่โมง) 
 

........น.  เดินทางถึง เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมูรม์นัสค ์Murmansk 
ซึง่เป็นเมืองท่าของรฐัมูรม์นัสคอ์อ๊บลาสต ์Murmansk Oblast อยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay 
โดยมีแหลมโคลายืน่ไปในมหาสมุทรเป็นเมืองที่อยู่ติดกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วยซ์ ึง่เป็น
เมอืงท่าทีส่ าคญัในการมุ่งหนา้ออกสู่อารค์ตกิ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู่ หมู่บา้นซาม ิSami Village ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมืองซามินี ้ท่านจะไดส้มัผสัถงึวถิี
ชวีิต ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมืองซามิทีใ่ชช้วีิตอาศยัอยู่ตัง้แต่
บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชึวีติ
ดัง้เดมิ ชมสตัวเ์มืองหนาว เชน่ กวางเรนเดยีร ์Reindeer หมาป่าFoxes เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการ
เดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ  



 

 

 
และสมัผสัประสบการณ ์นั่งรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น Reindeer Sledding แบบชาวพืน้เมืองซาม ิ
จากน้ันใหท่้านไดส้นุกตืน่เตน้กบัการ ขบัรถสโนโมบลิ Snow Mobile ตะลุยหมิะ ทีท่่านสามารถขบัรถไปบนหมิะ 
ลานน ้าแข็งกวา้งใหญ่ ซึง่เป็นประสบการณส์ุดสนุกและเรา้ใจเป็นอย่างยิง่ ** กจิกรรมนีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
หากหมิะไม่ตกขอสงวนสทิธท์ีจ่ะตดัออกจากโปรแกรม ** 
 

 
 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาน าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรอื แสงออโรร่า Aurora 

Borealis เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทอ้งฟ้าโปรง่ 
ในชว่งฤดูหนาวเท่าน้ัน ซึง่แสงจะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคนื ** การพบ
เหน็ปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาตไิม่สามารถกําหนดหรอื
ทราบล่วงหน้าได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นสําคญั และโปรแกรม
อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ** 

 
 



 

 

 
 
ทีพ่กั   Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเท่า    
          
 

วนัที ่4 อนุสาวรยีอ์โลชา - ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักี ้- พิพิธภณัฑเ์รอืทําลายน้ําแข็ง -  
ตามล่าหาแสงเหนือ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชม อนุสาวรยีอ์โลชา Alyosha Memorial ทีส่รา้งขึน้เพื่ออุทิศใหก้บัเหล่า
ทหารกองทพั ของโซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองก าลงัเพือ่หยุดยัง้การรกุคบืจากกองทพัเยอรมนั เป็น
รปูป้ันขนาดสูงถงึ 35.5 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรสัเซยีและมนี ้าหนักกว่า 5,000 ตนั และเยีย่ม
ชมสวนสาธารณะทีม่คีวามสวยงาม 

 



 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้Siberian Husky Farm ใหท่้านไดช้ม

ความน่ารกัของสุนัขแสนรูเ้ป็นพนัธุท์ี่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตเมือง
หนาวซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสุนัขพนัธุนี์ ้ เพื่อใชใ้นการลากเลื่อนบนน ้าแข็งหรอืหิมะ ใหท่้านได ้
สมัผสัประสบการณ ์นั่งรถเทียมสุนัขฮสักีล้ากเลือ่น Husky Sledding โดยทีฟ่ารม์นีจ้ะ
บรกิารตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมอืง กบับรรยากาศตอ้นรบัทีแ่สนจะอบอุ่น ** กจิกรรม
นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากหมิะไม่ตกขอสงวนสทิธท์ีจ่ะตดัออกจากโปรแกรม ** 

 

 
 
จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑเ์รอืทําลายน้ําแข็งพลงันิวเคลียร ์Nuclear Powered 
Icebreakers รุ่น Lenin ซึง่เป็นเรอืท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียรร์ุน่แรก เปิดตวัเมื่อปี ค.ศ. 
1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจุบนัเป็นพพิิธภณัฑไ์ดใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบ
ท่าอยู่ทีเ่มืองมูรม์นัสค ์Murmansk ในอดีตเรอืล านีใ้ชต้ดัน ้าแข็งเพื่อเปิดทางน ้าแข็งใหเ้รอืเดิน
สมุทรในการขนส่งสนิคา้ โดยในปัจจบุนัยงัมเีรอืทปีฏบิตักิารตดัน ้าแข็งอยู่ 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาน าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรอื แสงออโรร่า Aurora 
Borealis เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทอ้งฟ้าโปรง่ 
ในชว่งฤดูหนาวเท่าน้ัน ซึง่แสงจะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคนื ** การพบ



 

 

เหน็ปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาตไิม่สามารถกําหนดหรอื
ทราบล่วงหน้าได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นสําคญั และโปรแกรม
อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ** 

 
 
ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเท่า             
 

วนัที ่5  เมอืงมูรม์นัสค ์- มอสโคว ์- สถานีรถไฟใตด้นิมอสโคว ์- ถนนอารบตั 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน มูรม์นัสค ์** โปรแกรมและเมอืงทีพ่กั 
อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเทีย่วบนิ และ
สภาพอากาศ ** 

 
........น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน มูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ .......... เทีย่วบินที ่

........  (ระยะเวลาประมาณ 2:20 ช ัว่โมง) 
 

........น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาน าท่านชม สถานีรถไฟใตด้นิมอสโคว  ์การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีลว้นวิจติร
ตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส กระจกส ีอกีทัง้โคมไฟ และ
งานประดบัประดาต่างๆ ลว้นปราณีต วิจิตรบรรจง ใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง ถนนอารบตั ย่าน
การคา้ มขีองซือ้ของขายมากมาย เป็นถนนทีข่ึน้ช ือ่ของ กรุงมอสโคว ์



 

 

 

 
 
พเิศษ..ถา้มเีวลา น าท่าน ล่องเรอืตดัน้ําแข็ง Moscow Icebreaker River Cruise by 
Radisson Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้ามอสกาวา Moskva ดืม่ด ่าบรรยากาศในชว่ง
ฤดูหนาวโดยอาจมีหิมะและน ้าแข็งเต็มในแม่น ้าทั้งสองขา้งทาง ** เป็นโปรแกรมเสรมิมี
ค่าใชจ้่ายสอบถามมคัคุเทศก ์การล่องเรอืขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูหนาว และในกรณีน้ําในแม่น้ํากลายเป็นน้ําแข็งทีห่นามากจนทําใหไ้ม่สามารถ
ล่องเรอืได ้** 

  
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Ibis Moscow Paveletskaya หรอืเทยีบเท่า 
 
 

วนัที ่6  มอสโคว ์- อลัมาต ี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เชเรเมเตยีโว กรุงมอสโคว ์
 

09:10 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อลัมาต ีโดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC872 
 
16:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อลัมาต ี(เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
 

วนัที ่7  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
01:00 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC931 
 
08:55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
**หมายเหตุ** 
โปรแกรมแต่ละสถานทีอ่าจมกีารสลบัวนัเยีย่มชมเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้
เน่ืองดว้ยเหตุผลของเวลาหรอืสถานการณอ์ืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมแตจ่ะถอืผลประโยชข์องลูกคา้เป็น
สําคญั 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้ง
ละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่
เกนิ 12 
ปี พกั
กบั

ผูใ้หญ ่
 (มี

เตยีง) 

เดก็ไม่
เกนิ 12 
ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  
(ไม่มี
เตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

วซีา่ 
- 

เดอืน  ธนัวาคม 

07 ธ.ค. 61 - 13 
ธ.ค. 61 

* 
KC872/09:2

0 น. 
* วนัพ่อ 

56,555 56,555 55,555 8,900 - 

09 ธ.ค. 61 - 15 
ม.ค. 62 

* 
KC872/09:2

0 น. 
* วนั

รฐัธรรมนูญ 

55,555 55,555 54,555 8,900 - 

31 ธ.ค. 61 - 06 
ธ.ค. 61 

* KC894/
10:20 น. 

* วนัปีใหม่ 

54,555 54,555 53,555 8,900 - 

เดอืน  มกราคม 

17 ม.ค. 62 - 23 
ม.ค. 62 

* KC894/
10:20 น. 

52,555 52,555 51,555 8,900 - 

เดอืน  กมุภาพนัธ ์

07 ก.พ. 62 - 13 
ก.พ. 62 

* KC894/
10:20 น. 

53,555 53,555 52,555 8,900 - 

21 ก.พ. 62 - 27 
ก.พ. 62 

* KC894/
10:20 น. 

54,555 54,555 53,555 8,900 - 

28 ก.พ. 62 - 06 
ม.ีค. 62 

* KC894/
10:20 น. 

53,555 53,555 52,555 8,900 - 

เดอืน  มนีาคม 

03 ม.ีค. 62 - 09 
ม.ีค. 62 

* 
KC872/09:2

0 น. 

53,555 53,555 52,555 8,900 - 

 
* ขากลบั Flight KC872 เวลา 09:20 น. - 16:35 น. / KC931 เวลา 01:00 น. - 08:55 น.   
* ขากลบั Flight KC894 เวลา 10:20 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 
 กรณีที่ท่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวนัเดินทางได ้

เพราะจะมีบางกรณีทีส่ายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มิฉะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่า

ทวัรส์่วนทีเ่หลือ กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ให ้
ทราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบินแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่ง
ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะน้ันถา้แจง้หลงัจาก
เจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนนี ้

 หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง 
ทางบรษิทัจะจดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางที่
ระบุเท่าน้ัน 

 ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า
พกัเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP 

จะไม่มใีนบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพือ่เป็น

สินน ้าใจกบัผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนี้เพื่อมอบใหห้วัหนา้ทวัร ์
ระหว่างการเดนิทาง 

 โปรแกรมนีม้ไีฟลท์บนิภายในประเทศ ฉะนัน้ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 
 ทางบรษิทัจะแจกน้ําดืม่ใหท่้านท่านละ  2  ขวด ณ สนามบิน เน่ืองจากระหว่างเดินทางที่

รสัเซยีจะไม่มน้ํีาบรกิาร จงึขอแนะนําใหท่้านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมน้ํีาใหท่้าน
ละ 1 ขวดเพยีงคนืแรกเท่านัน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Air Astana 
 ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คยีงแทน 
อาจจะมกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่
ระยะเวลาการเดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังาน
ขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 60 EURO /ท่าน  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้

กระเป๋าโหลดใตเ้คร ือ่งบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เคร ือ่งได ้
ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บ

เพิม่ 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 



 

 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. 

ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทาง
บรษิทัจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่
ในกรณีนี ้ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้มี) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้
ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบ
ของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง 
และโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยั
ธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจ
คนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคืนเงนิใหท่้านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้วทีพ่ า
พกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางทางบรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 

การจอง หรอืสาํรองทีน่ั่ง 
 กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจาํท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอื

ล่าชา้ของสายการบิน, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ่งของสูญหายตาม
สถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือการควบคุมของบรษิทั 

 



 

 

 
 

ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จาํนวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จาํนวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

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

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

4. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

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

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            
หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            
หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้ววั ☐  ไม่ทานเนือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงั
สาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
                                 
   
   
 


