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ตารางการเดินทาง
วันแรก
กรุ งเทพ - มอสโคว์ (-/-/-/)
วันที่สอง
เตหะราน–มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ ร่ ีแชมเบอร์ – โบสถ์ อัสสัมชัญ - ชมเซอร์ คัส (-/L/D)
วันที่สาม
จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์ บาซิล – กุม (B/L/D)
วันที่ส่ ี
ซาร์ กอส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ เวียร์ (B/L/D)
วันที่ห้า
มอสโคว์ – สนามบิน (B/-/-)
วันที่หก
กรุ งเทพ ฯ

วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์

19.30 น.

คณะผู้เดินทางพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4 สายการบิน Mahan
Air เคาน์ เตอร์ Sประตู 8 ซึง่ มีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทคอยอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ทา่ น

22.35 น.
วันที่สอง
03.45 น.
08.15 น.
10.45 น.

เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-050
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เตหะราน–มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ ร่ ีแชมเบอร์ – โบสถ์ อัสสัมชัญ- ชมเซอร์ คัส (-/L/D)
เดินทางถึงสนามบินกรุ งเตหะรานเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
เหิรฟ้ าสู่ มอสโคว์ โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-084
เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุ งมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านเข้ าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่ง
นครเคียฟ เจ้ าชายยูริ โดลโกรู กี มีรับสัง่ ให้ สร้ างเพื่อใช้ ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้อมปราการไม้ ธรรมดา ที่เป็ นเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้ า ปั จจุบนั พระราชวังเครมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์ และที่ตงั ้
สถานที่สาคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิง่ ก่อสร้ างอื่นๆอีกมากมาย
จากนันเข้
้ าชม พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ ร่ ี แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริ เวณพระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์นี ้เป็ นสถานที่เก็บสมบัติล ้าค่ากว่า 4,000 ชิ ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่ องป้องกันตัว หมวก เสื ้อเกราะที่ใช้ รบในสมรภูมิ
เครื่ อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่ องทรงของกษัติย์พระเจ้ าซาร์ และซารี นา่ ซึง่ หาดูได้ ยากยิ่ง
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กลางวัน

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันชม
้ โบสถ์ อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สาคัญและใหญ่ที่สดุ ในเครมลิน โดยสร้ างทับลงบนโบสถ์ไม้
เก่าที่มีมาก่อนแล้ ว ใช้ ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปื นใหญ่ , หอระฆังพระเจ้ าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ ท่ ีใหญ่ ท่ ีสุด
ในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการเข้ าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่ านัน้ คือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนัน้
กรุ ณาตรงต่ อเวลานัดหมายอย่ างเคร่ งครัด) (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน)
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว (METRO) ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการ
เดินทางวันนั น้ ๆ สถานีรถไฟใต้ ดิน สร้ างขึน้ ในปี ค.ศ.1931
โดยได้ รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็ นสถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดินที่
สวยที่สดุ ในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน
ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สถานีรถไฟใต้ ดินได้ กลายเป็ นหลุม
หลบภัยที่ดีที่สดุ เพราะมีโครงสร้ างที่แข็งแรงรวมทังการก่
้
อสร้ างที่
ขุด ลงลึก ไปถึ ง ใต้ ดิ น หลาย 10 เมตร และบางสถานี ยัง เป็ นที่
บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้ วย ในปั จจุบนั รถไฟใต้ ดินที่กรุ ง
มอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาวทังหมด
้
260 ก.ม.
จากนัน้ ชม โบสถ์ IVAN THE GREAT BELL-TOWER
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่ า

จัตรุ สั แดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม

(B/L/D)

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทาง สู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึง่ เป็ นสถานที่สาคัญตังอยู
้ ก่ ลางใจเมืองของมอสโควเป็ นจัตรุ ัสที่สวยงามที่สดุ
ในโลก เป็ นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้ างด้ วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้ านชิน้ ตอกลงบนพื ้นจน
กลายเป็ นลานหินโมเสกเป็ นพื ้นที่ลานกว้ าง ทางด้ านหน้ า
จัตรุ ัสแดงนัน้ เป็ นที่ตงของกิ
ั้
โลเมตรที่ศนู ย์ของรัสเซีย สังเกตุ
ได้ จ ากที่พื น้ ถนนจะมีสัญลักษณ์ เป็ นวงกลม และภายใน
วงกลมนีเ้ องก็จะมีนกั ท่องเที่ยวเข้ าไปยืนกลางวงกลมนัน้
และโยนเศษเหรี ยญข้ ามไหล่ตวั เองไปด้ านหลังเพื่ออธิษฐาน
ให้ ได้ กลับมาที่มอสโควอีกครัง้ ลานกว้ างของจัตรุ ัสแดงนี ้มี
พื ้นที่กว้ าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้ าที่เป็ นสถานที่
จัดงานสาคัญๆ ต่างๆ ของรั สเซียมาหลายยุค หลายสมัย
บริ เวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้ วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ รัสเซีย
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ค่า

วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

นาท่านถ่ายรูปด้ านหน้ าคูก่ บั มหาวิหารเซนต์ บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL หนึ่งสถาปั ตยกรรมที่กลายเป็ นสัญลักษณ์
สาคัญของกรุ งมอสโคว ด้ วยรู ปทรงที่มีลกั ษณะเป็ นโดมรู ปหัวหอม
สีสนั สดใส ตัง้ ตระหง่ านสง่างาม ขนาบข้ างด้ วยกาแพงเครมลิน
สร้ างขึ ้นโดยพระเจ้ าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็ นอนุสรณ์
สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี
พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้ อยปี ออกแบบ
โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้ วย
ความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทาให้ มีเรื่ องเล่าสืบต่อกันว่า พระ
เจ้ าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี ้มาก
จึงมีคาสัง่ ให้ ปนู บาเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้ วยการควักดวงตาทังสอง
้ เพื่อไม่ให้ สถาปนิกผู้นนสามารถสร้
ั้
างสิง่ ที่สวยงามกว่า
นี ้ได้ อีก การกระทาในครัง้ นันของพระเจ้
้
าอีวานที่ 4 จึงเป็ นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่าน ช้ อปปิ ้ งตามอัธยาศัย ณ ห้ างสรรพสินค้ า GUM (ห้ างกุม) ห้ างสรรพสินค้ าที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุ งมอสโก แต่มี
ชื่อเสียงในเรื่ องของสินค้ าอันมีให้ เลือกซื ้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้ างสรรพสินค้ ากุม หรื ออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปั ตยกรรมที่
เก่าแก่ของเมืองนี ้ ห้ า งสรรพสินค้ ากุม ก่อสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็ น
อาคารสูง 3 ชัน้ มีร้านค้ าเปิ ดให้ บริ การมากมายสาหรับให้ ผ้ ทู ี่เดินทางหรื อผู้ที่ชอบการช้ อปปิ ง้ ถึง 200 ร้ านค้ าด้ วยกัน แต่สินค้ าที่นี่
อาจจะมีทงรู
ั ้ ปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรู หราโอ่อ่า และที่สาคัญตังอยู
้ ่บริ เวณลานกว้ างในย่านจตุรัสแดงห้ างสรรพสินค้ า
กูมมีการจาหน่ายสินค้ าประเภทอุปโภคและบริ โภคเช่น เสื ้อผ้ า ของใช้ ในครัวเรื อน สินค้ าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่ องสาอางค์ น ้าหอม และ
สินค้ าที่เป็ นประเภทของที่ระลึก ซึง่ มีให้ เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่ า

ซาร์กอส (Zagorsk) - MATRESHAKA FACTORY – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (B/L/D)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดินทางมุ่งหน้ าไปทางตะวันตกเฉียงเหนื อของมอสโคว์ สู่เมืองซากอร์ ส ซึ่งห่ างจากตัวมอสโคว์ ไปประมาณ 70
กิโลเมตร ใช้ เวลา 1.30 ชั่วโมง ซึง่ เป็ นที่ตงของศาสนสถานที
ั้
่ใหญ่ที่สดุ และเก่าแก่ที่สดุ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวง
บุญของประเทศ เป็ นวิท ยาลัย สอนศิลปะการร้ องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและ
นักศึกษาจานวนนับร้ อยคน
"เซอร์ กาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรื อ "ซาร์ กอส" (Zagorsk) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแคว้ น
มอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองนันตั
้ งอยู
้ ่ห่างจากกรุ งมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70
กิโลเมตร เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้ านสถาปั ตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตังแต่
้ สมัย ศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอร์
กาเยฟโปสาด ยังมีชื่อเสียงในเรื่ องของอารามออร์ โธดอกซ์ (Orthodox) ซึ่งเป็ นกลุม่ สถาปั ตยกรรมของทริ นิตี เซอร์ กิอสุ ลาวรา
(Trinity Sergius Lavra) ที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกใน 1993 อีกด้ วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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วันที่หา้
เช้ า
12.15 น.
17.15 น.
22.10 น.

วันที่หก
07.25 น.

จากนั น้ นาท่ านกลับสู่ กรุ งมอสโคว์ นาท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR
SAVIOUR) สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่
พระเป็ นเจ้ าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้ รอดพ้ นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990
สตาลินผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนันได้
้ สงั่ ให้ ทบุ โบสถ์ทิ ้งเพื่อดัดแปลงเป็ นสระว่ายน ้าที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกจนเมื่อปี ค.ศ.1994
ประธานาธิบดี บอริ ส เยลซิน ได้ อนุมตั ิให้ มีการก่อสร้ างวิหารขึ ้นมาใหม่ด้วยเงินบริ จาคของคนทังประเทศ
้
ซึ่งจาลองของเดิมได้
เกือบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ วิหารนี ้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครัง้ โดยสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ และทาพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000
ปั จจุบนั วิหารนี ้ใช้ ในการประกอบพิธีกรรมสาคัญระดับชาติของรัสเซีย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่ า

มอสโคว์ - สนามบิน

(B/-/-)

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอาลากรุ งมอสโคว์ จากนัน้ นาท่ าน สนามบินวนูโคโว
เหิรฟ้ าสู่ เตหะราน โดยสายการบิน Mahan Airเที่ยวบินที่ W5-085
เดินทางถึงสนามบินเตหะราน เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Airเที่ยวบินที่ W5-051

กรุงเทพ ฯ

(-/-/-)

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***********************************
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ ผี ้ เู ดินทางต่ากว่ า 20 ท่ าน ถ้ าหากผู้เดินทางไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคาได้ ตามความเหมาะสม
----------------------------------------------ในกรณีท่ ผี ้ โู ดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่ท่านได้ ทาการจองไว้ กับทางบริษัทฯ
กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋วดังกล่ าว
ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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**หมายเหตุ**
ในช่ วงระหว่ างการจัดการแข่ งขัน FIFA World Cup (ฟุตบอลโลก2018) ที่จะจัดขึน้ ระหว่ างเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2561 อาจทาให้ โรงแรมที่พัก
ในรัสเซียไม่ เพียงพอต่ อนักท่ องเที่ยว ทัง้ ช่ วงเวลาที่จัดการแข่ งขัน รวมทัง้ ก่ อนและหลังการจัดการแข่ งขัน อาจส่ งผลกระทบต่ อคณะทัวร์
ของเราที่เดินทางในช่ วงเวลานัน้ ทัง้ นีโ้ รงแรมที่พักอาจจะไม่ ได้ ระดับเดียวกันหรื อเทียบเท่ าโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ อย่ างไรก็ตามผู้
จัด จะคานึงถึงคุณภาพ และมาตรฐานของโรงแรมเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดียวเพิ่ม

14-19 มิ.ย.
10-15 ก.ค.
(บอลโลก)

55,888

54,888

53,888

18,000

19-24 ก.ค.
26-31 ก.ค.
27 ก.ค.-01 ส.ค.
09-14 ส.ค.
23-28 ส.ค.
06-11 ก.ย.
20-25 ก.ย.

31,999

31,999

31,999

6,000

** ในกรณีท่ คี ณะออกเดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
** ในกรณีท่ คี ณะออกเดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน หรือต่ากว่ ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัด
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่ าทัวร์ เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่น่ ังจ่ าย 15, 000 บาท/ท่ าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้ อมส่ งสาเนาหนังสือเดินทาง
ที่น่ ังจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่ านัน้
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่ วนที่เหลือ ก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 20 วัน
 หากไม่ ชาระค่ าใช้ จ่ายภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
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กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ณ วันนัน้ ที่ไม่ สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่ างเช่ นค่ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ าวี
ซ่ า, ค่ ามัดจาห้ องพัก เป็ นต้ น)
ยกเลิกหลังจากจ่ ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ ต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทาเรื่ องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และ
ในทุกๆการให้ บริ การ เพื่อให้ พิจารณาอีกครัง้ ทังนี
้ ้ อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้ งได้ ว่าสามารถคืนเงินได้ ทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน หรื อไม่ได้ เลย เพราะขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริ การอื่นๆเป็ นสาคัญ
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ ท่านเปิ ดห้ องพัก เป็ น 1TWN
+1SGL จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ วไม่ สามารถขอคืนเงินได้ และไม่ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่ อง สายการบิน ให้ ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ าถือขึ ้นเครื่ อง (Hand carry) น ้าหนัก
ต้ องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องระหว่างประเทศชันประหยั
้
ด ECONOMY CLASS ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ฟ//รวมภาษี สนามบิน และธรรมเนียมเชื ้อเพลิง
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้ องพัก 2 ท่าน /1 ห้ อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆตามที่ระบุไว้ ในรายการ
แจกน ้าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่ามัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านัน”
้ เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุต่ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริ ษัทประกันฯ
จะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึง่ ของสัญญาฯ)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนือรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋ า ณ โรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปไกดท้ องถิ่น 3 เหรี ญ USD /ท่าน X 4 วัน =12 USD
ค่าทิปคนขับรถท้ องถิ่น 2 เหรี ยญ USD/ท่าน X 4 วัน= 8 USD
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย 3 เหรี ญ USD/ท่าน X 5 วัน =15 USD
รวมทิป 35 USD /ท่ าน/ทริป / ส่ วนของหัวหน้ าทัวร์ ขนึ ้ อยู่กับความประทับใจของท่ าน
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้ วย
สาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ตามที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ สายการบินนันๆ
้
หากตัว๋ เครื่ องบินมีการออกแล้ ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย
และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
หมายเหตุ
บริ ษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
ตามจริ ง
ในกรณีที่ผ้ โู ดยสารอยูต่ า่ งจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรื อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศกรุณาแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯทราบ
ทุกครั ง้ ก่ อนท าการออกตั๋ว ทุกประเภทมิฉะนัน้ ทางบริ ษัท ฯจะไม่รั บผิด ชอบความเสียหายที่ เกิ ด ขึน้ ในกรณี ที่ ทัวร์ มีการยกเลิก การ เดิน ทางหรื อ
เปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบินโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ หรื อเหตุการณ์ ทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรื อเหตุฉกุ เฉินต่างๆ ขึ ้นอยู่ ณ หน้ างาน
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรื อสิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศ เอกสารเดิน ทางไม่
ถูกต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ ทา่ นได้
ไม่วา่ จานวนทังหมดหรื
้
อบางส่วน
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา่ อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ใน
ประเทศไทย
ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลีย่ นเครื่ องและทรัพย์สนิ ของตนเอง
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้ บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ ไมว่ากรณีใดๆทางบริ ษ
ทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ ในการประกอบการทาโปรแกรมใช้ เพื่อความเข้ าใจในมุมมองสถานที่ทอ่ งเที่ยว ภาพใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม **
8

