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วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6
วันที่ 7

กรุ งเทพ - มอสโคว์
(-/-/-/)
MOSCOW – MURMANSK
(B/L/D)
MOSCOW – MURMANSK
(B/L/D/)
MURMANSK - MOSCOW
(B/L/D)
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ ร่ ีแชมเบอร์ –จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์ บาซิล-กุม(B/L/D)
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา (B/L/-)
กรุ งเทพ ฯ
(-/-/-)

วันแรก

กรุงเทพ - มอสโคว์

07.00 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA
พบกับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ โดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC932
(16.45 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ALMATY)
ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ KC875
เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว์ หลังผ่ านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่ า

10.15 น.
19.15 น.
21.00 น.

(-/-/-/)

วันที่สอง

MOSCOW – MURMANSK

เช้ า
.........น.
..........น.
เที่ยง

 รับประทานอาหารเช้ า (SET BOX)
ออกเดินทางสูเ่ มืองมูมนสค์
ั ้ โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..….. (ใช้ เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
ถึงสนามบินมูร์มนั สค์ หลังจากรับสัมภาระแล้ ว นาท่านสู่ เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูฟ
่ าร์ มสุนัขพันธุ์ฮัสกี ้ (Husky Farm) ให้ ทา่ นได้ ชมความน่ารักของสุนขั แสนรู้ พันธุ์ฮสั กี ้ ให้ ท่านได้ สมั ผัส
ประสบการณ์น่ ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ ากเลื่อน (Husky Sledding) นาท่านเดินทางสูเ่ มืองคิรอฟสค์ (Kirovsk)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรื อ แสงออโรร่า ซึง่ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนันในช่
้ วงตอนกลางคืน และในช่วง
หน้ าหนาวเท่านัน***
้ ซึ่งโอกาสที่จะได้ เห็นขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็ นสาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความ
เหมาะสม***
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่ า

ค่า

(B/L/D)
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วันที่สาม

MOSCOW – MURMANSK

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) อิสระให้ ท่านได้ สนุกตื่นเต้ นกับการขับรถ Snow mobile หลังจากนันเดิ
้ นทางสู่
หมูบ่ ้ านซามิ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้าน ซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื ้นเมืองซามิ ท่านจะได้ สมั ผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื ้นเมืองซามิที่ใช้ ชีวิต อาศัยอยู่ตงั ้ แต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) จากนันน
้ าท่านสูเ่ มืองมูร์มันสค์ (Murmansk)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรื อ แสงออโรร่า ซึง่ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนันในช่
้ วงตอนกลางคืน และในช่วง
หน้ าหนาวเท่านัน***
้ ซึ่งโอกาสที่จะได้ เห็นขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็ นสาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความ
เหมาะสม***
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่ า

กลางวัน

ค่า

(B/L/D/)

วันที่สี่

MURMANSK - MOSCOW

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมือง รวมถึงเยี่ยมชมเรื อตัดน ้าแข็งพลังงานนิวเคลียร์ (เลนิน)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เที่ยวบินที่ .....
ถึงสนามบินมอสโคว์ นาท่านสูเ่ ดินทางสูก่ รุงมอสโคว์
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
.........น.
.........น.
ค่า

(B/L/D)

วันที่หา้

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตรุ สั แดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม
(B/L/D)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้ าชายยูริ โดลโกรู กี มี
รับสัง่ ให้ สร้ างเพื่อใช้ ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้อมปราการไม้ ธรรมดา ที่เป็ นเหมือนหัวใจของกรุ งมอสโคว ตามความเชื่อของ
3

กลางวัน

ชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้ า ปั จจุบนั พระราชวังเครมลินเป็ นพิพิธ ภัณฑ์ และที่ตงสถานที
ั้
่สาคัญหลายแห่ง เช่น สภา
คองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิง่ ก่อสร้ างอื่นๆอีกมากมาย
จากนันเข้
้ าชมพิพิธภัณฑ์ 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
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทาง สู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็ นสถานที่
สาคัญตังอยู
้ ก่ ลางใจเมืองของมอสโควเป็ นจัตรุ ัสที่สวยงามที่สดุ ใน
โลก เป็ นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้ าง
ด้ วยหิ น แกรนิ ต และหิ น อ่ อ น นั บ ล้ านชิ น้ ตอกลงบนพื น้ จน
กลายเป็ นลานหินโมเสกเป็ นพื ้นที่ลานกว้ าง ทางด้ านหน้ าจัตุรัส
แดงนัน้ เป็ นที่ตงของกิ
ั้
โลเมตรที่ศนู ย์ของรัสเซีย สังเกตุได้ จากที่พื ้น
ถนนจะมีสญ
ั ลักษณ์ เป็ นวงกลม และภายในวงกลมนีเ้ องก็ จะมี
นักท่องเที่ยวเข้ าไปยืนกลางวงกลมนัน้ และโยนเศษเหรี ยญข้ าม
ไหล่ตวั เองไปด้ านหลังเพื่ออธิษฐานให้ ได้ กลับมาที่มอสโควอีกครัง้ ลานกว้ างของจัตรุ ัสแดงนี ้มีพื ้นที่ กว้ าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร
ทาหน้ าที่เ ป็ นสถานที่ จัดงานสาคัญๆ ต่างๆ ของรั สเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริ เวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้ วยสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ รัสเซีย
นาท่านถ่ายรูปด้ านหน้ าคู่กบั มหาวิหารเซนต์ บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่งสถาปั ตยกรรมที่กลายเป็ นสัญลักษณ์
สาคัญของกรุ งมอสโคว ด้ วยรู ปทรงที่มีลกั ษณะเป็ นโดมรู ปหัวหอม
สีสนั สดใส ตัง้ ตระหง่านสง่างาม 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 ้
มากจึงมีคาสัง่ ให้ ปนู บาเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้ วยการควักดวงตาทังสอง
้ เพื่อไม่ให้ สถาปนิกผู้นนสามารถสร้
ั้
างสิง่ ที่สวยงาม
กว่านี ้ได้ อีก การกระทาในครัง้ นันของพระเจ้
้
าอีวานที่ 4 จึงเป็ นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
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 างสรรพสินค้ ากุม ก่อสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็ น
อาคารสูง 3 ชัน้ มีร้านค้ าเปิ ดให้ บริ การมากมายสาหรับให้
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ค่า

วันที่หก
เช้ า

กลางวัน
13.45 น.

ผู้ที่เดินทางหรื อผู้ที่ชอบการช้ อปปิ ง้ ถึง 200 ร้ านค้ าด้ วยกัน แต่สนิ ค้ าที่นี่อาจจะมีทงรู
ั ้ ปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดหู รู หราโอ่อ่า
และที่สาคัญตังอยู
้ บ่ ริ เวณลานกว้ างในย่านจตุรัสแดงห้ างสรรพสินค้ ากูม
มีการจาหน่ายสินค้ 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 ี IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่ า

วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา

(B/L/-)

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัย
พระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้ าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้ รอดพ้ น
จากสงครามนโปเลียน 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 มีการ
ก่อสร้ างวิหารขึ ้นมาใหม่ด้วยเงินบริ จาคของคนทังประเทศ
้
ซึ่งจาลองของเดิมได้ เกือบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ วิหารนี ้จึงกลับมายืนหยัดที่
เดิมอีกครัง้ โดยสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ และทาพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปั จจุบนั วิหารนี ้ใช้ ในการประกอบพิธีกรรมสาคัญ
ระดับชาติของรัสเซีย
นาท่า นชม สถานี รถไฟใต้ ดิ นกรุ งมอสโคว (METRO) ทั ง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ ความ
เหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนัน้ ๆ สถานีรถไฟ
ใต้ ดิ น สร้ างขึ น้ ในปี ค.ศ.1931 โดยได้ รั บ การยกย่ อ งจากทั่ว โลกว่า เป็ นสถานี
รถไฟฟ้ าใต้ ดินที่สวยที่สดุ ในโลก ซึง่ ในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ใน
สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สถานีรถไฟใต้ ดินได้ กลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สดุ เพราะ
มีโครงสร้ างที่แข็งแรงรวมทังการก่
้
อสร้ างที่ขดุ ลงลึกไปถึงใต้ ดินหลาย 10 เมตร และ
บางสถานียงั เป็ นที่บญ
ั ชาการระหว่างสงครามอีกด้ วย ในปั จจุบนั รถไฟใต้ ดินที่กรุ ง
มอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาวทังหมด
้
260 ก.ม.
จากนันน
้ าท่านขึ ้นสู่ ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิล หรื อเลนิ นฮิลส์ (SPARROW HILLS) หรื อเนินเขานกกระจอก เป็ นบริ เวณที่
มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื ้องล่างได้ โดยทังหมด
้
จึงทาให้ เลนินผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขา
นกกระจอกแห่งนี ้เป็ นที่ตงบ้
ั ้ านพักของตน ปั จจุบนั พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยมอสโคว และเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ใน
มอสโคว ที่ครู่ ักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวให้ ความสนใจเป็ นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอาลากรุ งมอสโคว์ จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินดามาเดียดาวา
 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC276
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
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21.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง LAMATY ประเทศคาซัคสถาน (รอเปลีย่ นเครื่ อง)

วันที่เจ็ด

กรุงเทพ ฯ

(-/-/-)

01.05 น.ออกเดินทางจากเมือง ALMATY โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931
08.50 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
** 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 เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
04-10 ต.ค. 61
11-17 ต.ค. 61
21-27 ต.ค. 61
17-23 พ.ย. 61

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
55,888

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
54,888

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดียวเพิ่ม

53,888

8,000

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 านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ณ วันนัน้ ที่ไม่ สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่ างเช่ น ค่ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ า
วีซ่า, ค่ ามัดจาห้ องพัก เป็ นต้ น)
ยกเลิกหลังจากจ่ ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ ทา่ นเปิ ด
ห้ องพัก เป็ น 1TWN +1SGL จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ วไม่ สามารถขอคืนเงินได้ และไม่ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
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กระเป๋ าเดินทางสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่ อง สายการบินไทย ให้ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ าถือขึ ้นเครื่ อง (Hand carry)
น ้าหนักต้ องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องระหว่างประเทศชันประหยั
้
ด ECONOMY CLASS ทีร่ ะบุวนั เดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป//รวมภาษี สนามบิน และธรรมเนียมเชื ้อเพลิง
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้ องพัก 2 ท่าน /1 ห้ อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
แจกน ้าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านัน”
้ เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุต่ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริ ษัทประกันฯ จะชดใช้ คา่ สินไหม
ทดแทนเพียงครึ่งหนึง่ ของสัญญาฯ)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมลู ค่ 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
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 เหรี ยญ USD /ท่าน X 6 วัน =18 USD
ค่าทิปคนขับรถท้ องถิ่น 2 เหรี ยญ USD/ท่าน X 6 วัน= 12 USD
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย 3 เหรี ญ USD/ท่าน X 7 วัน =21 USD
รวมทิป 51 USD /ท่ าน/ทริป
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้ วย
สาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินตามที่เกิดขึน้ จริง ณ สายการบินนัน้ ๆ
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 านสุขภาพและร่างกาย
และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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หมายเหตุ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ 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 ก่อนทาการออกตั๋ว ทุก ประเภทมิฉะนัน้ ทางบริ ษัท ฯจะไม่รับ ผิดชอบความเสียหายที่เกิ ดขึน้ ในกรณี ที่ทัวร์ มีการยกเลิกการเดิน 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 างานนันๆ
้
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 ษทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ ในการประกอบการทาโปรแกรมใช้ เพื่อความเข้ าใจในมุมมองสถานที่ทอ่ งเที่ยว ภาพใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน้
เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน มีกฎในการออกตัว๋ ก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตัว๋ ออกมาแล้ ว จะไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อหรื อยกเลิกการเดินทางหรื อ REFUND ตัว๋ ได้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีท่ ผี ้ โู ดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่ท่านได้ ทาการจองไว้ กับทางบริษัท
ฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋วดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรั บผิดชอบ
ทุกกรณี**
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