ว ันทีหนึง
08.00 น.

10.50 น.

17.10 น.

คํา

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์
ประเทศร ัสเซีย - เมืองมอสโคว์
(-/-/D)
ขอเชิญคณะพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู
ทางเข ้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน ้าทัวร์ให ้คําแนะนํ าเพือเตรียมความพร ้อมก่อนออกเดินทาง
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศร ัสเซีย โดยสายการบิน Thai Airways
เทียวบินที TG974 (เทียวบินตรง)
ั
** ใชเ้ วลาบินประมาณ 10 ชวโมง
30 นาที บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศร ัสเซีย
ั
นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถินชา้ กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชวโมง
**
นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ เมือ งมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมือ งหลวงของประเทศรั ส เซีย มีป ระวั ต ศ
ิ าสตร์ย าวนานถึง 850 ปี เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตังอยูใ่ กล ้แม่นํามัสกวา ซึงในตัวเมืองมีประชากรอยู่
อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําให ้เป็ นเมืองทีมีประชากรหนาแน่นทีสุดในยุโรป และเมือสมัยครังทีสหภาพโซเวียตยังไม่ล่ม
สลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด ้วย
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารจีน)
่ พ
 นําคณะเข้าสูท
ี ัก Holiday Inn Seligerskaya / Korston Hotel , Moscow หรือเทียบเท่า

ว ันทีสอง

เชา้

กลางว ัน

เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบ ัต - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศ
ร ัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติมรู ม
์ ันสค์ เมืองมูรม
์ ันสค์ ประเทศร ัสเซีย - เมืองมูรม
์ ันสค์ - ชมปรากฎการณ์แสงออโร
ร่า
(B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือทีเรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่
อนุญาตให ้ถ่ายรูปด ้านใน) สร ้างขึนเพือเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ ้าซาร์อเล็กซาน
เดอร์ท ี 1 ใช ้เวลาก่อสร ้างนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารทีสําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช ้ประกอบพิธก
ี รรมทีสําคัญระดับชาติ **
หากมีพธ
ิ ก
ี รรมทางศาสน ามหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)

นํ าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบ ัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ นทังย่านการค ้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร ้านค ้า
ิ ปิ นมานังวาดรูปเหมือน รูปล ้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด ้วย
ของทีระลึก ร ้านนังเล่น และยังมีศล
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศร ัสเซีย หรือเทียบเท่า

......... น.

......... น.

คํา

นํ าท่า นเดิน ทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมูร ม
์ ันสค์ เมือ งมูรม
์ ันสค์ ประเทศร ัสเซีย โดยสายการบิน ......... เทียวบิน ที
ั
......... ** ใชเ้ วลาบินประมาณ 2 ชวโมง
20 นาที ไม่ม ี บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **
ั
** คําแนะนําเกียวก ับกระเป๋าสมภาระ
**
ั
เนืองจากไฟลท์บน
ิ ภายในประเทศร ัสเซีย มีการเข้มงวดเรืองการจําก ัดนําหน ักกระเป๋าสมภาระ
โดยส่วนใหญ่ อนุญาตให้
ั
โหลดกระเป๋าสมภาระลงใต้
ทอ
้ งเครืองบินได้ ท่านละ 1 ชิน หน ักไม่เกิน 20 ก.ก. ซึงบางกรณีเจ้าหน้าทีสายการบินอาจ
ั
ั
ให้นําสมภาระที
ท่านจะถือขึนเครืองบินมาชงรวมด้
วย ทําให้นําหน ักเกินกว่ากําหนด (เกิน 20 ก.ก.) กรณีนสายการบิ
ี
น
้ า่ ยเพิม ซึงลูกค้าจําเป็นต้องชําระเองตามจริงทงหมด
จําเป็นต้องเรียกเก็บค่าใชจ
ั
จึงขอความร่วมมือในการคํานวณ
ั
นําหน ักสมภาระก่
อนเดินทางทุกครงั
** ไฟล์ทบิน โปรแกรม และ เมืองทีพ ัก อาจมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องก ับเวลา สถานการณ์
และสภาพอากาศ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําค ัญ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมรู ม
์ ันสค์ เมืองมูรม
์ ันสค์ ประเทศร ัสเซีย
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองมูรม
์ ันสค์ (Murmansk) เมือ งท่าเรือ และศูนย์ก ลางการบริหารแคว ้นปกครองตนเองของรัส เซีย และ
ตังอยูบ
่ นชายฝั งทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคล่าใกล ้กับพรมแดนของนอร์เวย์และฟิ นแลนด์
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร (อาหารพืนเมือง)
นํ าท่าน ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า (Aurora / Northern Lights) สัมผัส ประสบการณ์ใหม่ ชมความมหัศจรรย์ท าง
ธรรมชาติ ท่ามกลางทุง่ หิมะในคืนมืดมิด ท่านจะพบกับแสงออโรร่าหรือแสงเหนือ ปรากฏการณ์ผวิ ดวงอาทิตย์ปะทุและปลดปล่อย
อนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห ้วงอวกาศ หรือทีเรียกว่าลมสุรย
ิ ะ (Solar Wind) เมือลมสุรย
ิ ะผ่านเข ้ามาใกล ้โลก ขัวแม่เหล็ก
โลกจะดึง ดู ด อนุ ภ าคอิเ ล็ ก ตรอนบางส่ ว นเข ้าหาชันบรรยากาศโลก และจะกระทบกั บ โมเลกุ ล ของแก๊ ส ทีล่ อ งลอยอยู่ ใ นชั น
บรรยากาศ จึงทําให ้เกิดการเรืองแสงเป็ นสีสันต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักพบได ้ในช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทุกปี ซึงสามารถ
พบได ้ในรัศมี 300 ก.ม. จากขัวโลกเท่านัน ทงนี
ั การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่านี ขึนอยูก
่ ับสภาพภูมอ
ิ ากาศเป็นสําค ัญ
่ พ
 นําคณะเข้าสูท
ี ัก Polyarnye Zori Hotel / Azimut Hotel , Murmansk หรือเทียบเท่า

ว ันทีสาม
เชา้

กลางว ัน

คํา

เมืองมูรม
์ ันสค์ - หมูบ
่ า้ นซามี - ฟาร์มสุน ัขพ ันธุฮ
์ ัสกี - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
(B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ หมูบ
่ า้ นซามี (Sami Village) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง) ชนเผ่าพืนเมือ งดังเดิมของรัสเซีย ที
ประกอบอาชีพล่าสัตว์ ซึงภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมทีน่าสนใจ เช่น ให ้อาหารกวางเรนเดียร์
นังกวางเรนเดียร์ลากเลือน เป็ นต ้น
บริการอาหารกลางว ัน ณ หมูบ
่ า้ นชาวซามี (อาหารพืนเมือง)

นํ าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุน ัขพ ันธุฮ
์ ัสกี (Husky Park) ให ้ท่านได ้ชมความน่ารัก ของสุนัขแสนรู ้ เป็ นพันธุ์ทเฉลี
ี
ยวฉลาดและ
แข็ งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึงชาวแลปป์ ได ้เลียงสุนัขพันธุน
์ ีเพือใช ้ในการลากเลือนบนนํ าแข็ งหรือหิมะ ให ้ท่านได ้
สัมผัส ประสบการณ์ นั งรถเทียมสุนั ขฮัส กีลากเลือน (Husky Sledding) โดยทีฟาร์มนีจะบริก ารต ้อนรั บท่านด ้วยชาร ้อน ขนม
พืนเมือง กับบรรยากาศต ้อนรับทีแสนจะอบอุน
่
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืนเมือง)
นําท่าน ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า (Aurora / Northern Lights) สัมผัส ประสบการณ์ใหม่ ชมความมหัศจรรย์ท าง
ธรรมชาติ ท่ามกลางทุง่ หิมะในคืนมืดมิด ท่านจะพบกับแสงออโรร่าหรือแสงเหนือ ปรากฏการณ์ผวิ ดวงอาทิตย์ปะทุและปลดปล่อย
อนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห ้วงอวกาศ หรือทีเรียกว่าลมสุรย
ิ ะ (Solar Wind) เมือลมสุรย
ิ ะผ่านเข ้ามาใกล ้โลก ขัวแม่เหล็ก
โลกจะดึง ดู ด อนุ ภ าคอิเ ล็ ก ตรอนบางส่ ว นเข ้าหาชันบรรยากาศโลก และจะกระทบกั บ โมเลกุ ล ของแก๊ ส ทีล่ อ งลอยอยู่ ใ นชั น
บรรยากาศ จึงทําให ้เกิดการเรืองแสงเป็ นสีสันต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักพบได ้ในช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทุกปี ซึงสามารถ
พบได ้ในรัศมี 300 ก.ม. จากขัวโลกเท่านัน ทงนี
ั การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่านี ขึนอยูก
่ ับสภาพภูมอ
ิ ากาศเป็นสําค ัญ
่
 นําคณะเข้าสูทพ
ี ัก Polyarnye Zori Hotel / Azimut Hotel Murmansk , Murmansk หรือเทียบเท่า

ว ันทีสี

เชา้

กลางว ัน
......... น.
......... น.
คํา

เมืองมูรม
์ ันสค์ - พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน - พิพธ
ิ ภ ัณฑ์เรือทําลายนําแข็งพล ังนิวเคลียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมร
ู ม
์ ันสค์
เมืองมูรม
์ ันสค์ ประเทศร ัสเซีย เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเ ชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศร ัสเซีย
(B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน (Museum of Local) พิพธิ ภัณฑ์ทจั
ี ดแสดงเรืองราวของชาวซามีหรือแลปส์ ชนพืนเมือง
ทีเข ้ามาตังถินฐานตังแต่ปี ค.ศ. 1574
นํ าท่านเดินทางสู่ พิพธ
ิ ภ ัณฑ์เรือทําลายนําแข็งพล ังนิวเคลียร์ (Nuclear Powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึงเป็ นเรือ
ทําลายนํ าแข็งพลังนิวเคลียร์รน
ุ่ แรกสร ้างในปี ค.ศ. 1958 ทีเมืองเลนินกราด Leningrad หรือ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก
์ ทีกลับมาใช ้
ชือเดิมหลังจากการล ้มสลายของสภาพโซเวียต ซึงได ้ปลดระวางและจอดเทียบท่าให ้นั ก ท่องเทียวได ้เข ้าชมอยู่ทเมื
ี องมูรม
์ ันสค์
แห่งนี ขณะทีรุน
่ อืนๆ ถัดมา เช่นรุน
่ Arctika , Sevmorput และรุน
่ อืนๆ ยังปฏิบัตก
ิ ารอยูใ่ นทะเลอาร์คติก เพือเปิ ดทางให ้กับเรือเดิน
สมุทรในการขนส่งสินค ้าและบางลําก็ใช ้การนํ านักท่องเทียวไปสํารวจขัวโลกเหนือ North Pole
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารพืนเมือง)
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมรู ม
์ ันสค์ เมืองมูรม
์ ันสค์ ประเทศร ัสเซีย
่
นํ าท่านเดินทางสู ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศร ัสเซีย โดยสายการบิน ......... เทียวบินที
.........
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศร ัสเซีย
บริการอาหารคํา แบบกล่อง (อาหารพืนเมือง)

** ไฟล์ทบิน โปรแกรม และ เมืองทีพ ัก อาจมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องก ับเวลา สถานการณ์
และสภาพอากาศ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําค ัญ **
่ พ
 นําคณะเข้าสูท
ี ัก Holiday Inn Seligerskaya / Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

ว ันทีห้า

เชา้

ั ญ
ั - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆ ังย ักษ์แห่งพระเจ้า
เมืองมอสโคว์ - พระราชว ังเครมลิน - มหาวิหารอ ัสสมช
ิ
ซาร์ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพธ
ิ ภ ัณฑ์อาร์เ มอรี แชมเบอร์ - จ ัตุร ัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬ กาซาวิ
ั
เออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - ชมการแสดงละครสตว์
(B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ พระราชว ังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ทีประทับของพระเจ ้าซาร์ทก
ุ พระองค์ จนกระทังพระเจ ้าซาร์
ปี เตอร์มหาราชทรงย ้ายไปประทั บทีเมืองเซนต์ ปี เตอร์สเบิรก
์ ปั จจุบันเป็ นทีประชุมของรัฐ บาลและทีรับรองแขกระดับประมุขของ
ั ญ
ั (Assumption Cathedral) สร ้างโดยสถาปนิก
ประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็ นจัตุรัสวิหาร เป็ นทีตังของ มหาวิหารอ ัสสมช
ชาวอิตาเลียนเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็ นสถานที ทีพระเจ ้าซาร์ใช ้ทําพิธบ
ี รมราชาภิเษก ** หากมีพธ
ิ ก
ี รรมทาง
ั ญจะไม่
ั
ศาสนามหาวิหารอ ัสสมช
อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel
Michael) ทีสร ้างอุทศ
ิ ให ้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปั จจุบันเป็ นทีเก็บพระศพของพระเจ ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ ้าปี เตอร์มหา
ราช ผ่านชม ระฆ ังย ักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร ้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีทรงประสงค์
จะสร ้างระฆังใบใหญ่ทสุ
ี ดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทําให ้ระฆังแตก ปั จจุบันตังอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี
ผ่านชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร ้างในปี ค.ศ. 1586 ต ้องการให ้เป็ นปื นใหญ่ทสุ
ี ดในโลก ทียังไม่เคยมีการ
ใช ้ยิงเลย ทําด ้วยบรอนซ์นําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน

กลางว ัน

นํ าท่านเดินทางสู่ พิพธ
ิ ภ ัณฑ์อาร์เมอรี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทเก่
ี าแก่ทสุ
ี ดของ
ประเทศรัสเซีย เป็ นทีเก็บสะสมทรัพย์สมบัตล
ิ ําค่าของเจ ้าชายมัสโควี ในช่วงคริสต์ศตวรรษที 14-15 พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอรี แชมเบอร์
เป็ นหนึงในสามพิพธิ ภัณฑ์ทเก็
ี บรวบรวมทรัพย์สมบัตข
ิ องพระเจ ้าแผ่นดินทีสมบูรณ์แบบทีสุด ซึงอีก 2 ทีอยู่ท ี ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศอิหร่าน
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)

นํ าท่านเดินทางสู่ จ ัตุร ัสแดง (Red Square) ลานกว ้างใจกลางเมืองทีเป็ นเวทีของเหตุการณ์สําคัญในประวัตศ
ิ าสตร์ของรัสเซีย
ไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท ้วงทางการเมือง สร ้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที 17 ปั จจุบันสถานทีแห่งนีใช ้จัด
งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันทีระลึกสงครามโลกครังที 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดง
เป็ นทีตังของกลุม
่ สถาปั ตยกรรมทีสวยงาม อันได ้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความ
ี ันสวยงามสดใส สร ้างด ้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
งามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด ้วยยอดโดม 9 ยอดทีมีสส
Postnik Yakovlev ด ้วยรูป ทรงทีมีลั ก ษณะเป็ นโดมรูป หั ว หอม สีสั น สดใส ตั งตระหง่ า นสง่ า งาม ขนาบข ้างด ้วยกํ า แพงของ
พระราชวังเครมลิน ดึงดูดให ้คนจํ านวนไม่น ้อยทีเดินทางสู่จัตุรัสแดงแล ้วจะต ้องถ่ายรูปเป็ นทีระลึกคู่กั บมหาวิหารแห่งนี พร ้อมกั บ
การเรียนรู ้ความเป็ นมาอั นยาวนานของสถานทีสําคัญนีควบคู่กันไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร ้างขึนโดยพระเจ ้าอีวานที 4 (Ivan
the Terrible) เพือเป็ นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลทีเมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขีมานานหลายร ้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด ้วยความงดงามของ
สถาปั ตยกรรมจึงทําให ้มีเรืองเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ ้าอีวานที 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนีมาก จึงมีคําสัง
ให ้ปูนบําเหน็ จแก่สถาปนิก ผู ้ออกแบบด ้วยการควักดวงตาทั งสอง เพือไม่ให ้สถาปนิกผู ้นั นสามารถสร ้างสิงทีสวยงามกว่านีได ้อีก

คํา

ว ันทีหก

เชา้

การกระทําในครังนั นของพระเจ ้าอีวานที 4 จึงเป็ นทีมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นั นเอง ชม หอ
ิ
นาฬกาซาวิ
เออร์ (Saviour Clock Tower) ตังอยูบ
่ นป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีทํามาจาก
ทับทิม นํ าหนั ก 20 ตัน ซึงพรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับไว ้เมือปี ค.ศ. 1995 ชม ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department
Store) สถาปั ตยกรรมทีเก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร ้างในปี ค.ศ.1895 ปั จจุบันเป็ นห ้างสรรพสินค ้าชันนํ า จํ าหน่ายสินค ้าแบรนด์
ื
เนม เสือผ ้า เครืองสํ าอาง นํ าหอม แบรนด์ดังทีมีชอเสี
ยงทีเป็ นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin
Memorial) สร ้างเพือรําลึกถึงผู ้นํ าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานทีพักพิงเมือท่านสินใจในจัตรุ ัสสีแดงทีเคร่งขรึม
แต่ยังคงความยิงใหญ่ เยียมชมทีนีด ้วยความสงบเพือชมร่างของบุรษ
ุ ผู ้กล ้าในอดีตซึงเปิ ดให ้ประชาชนเข ้าชมแม ้ท่านจะเสียชีวต
ิ ไป
ถึง 90 กว่าปี แล ้วก็ตาม ทีเก็บศพสร ้างด ้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ
่ นแท่นหินมีโลงแก ้วครอบอยู่
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)
ั (Circus Show) เป็นการแสดงของสตว์
ั แสนรู ้ เช่น สุน ัข ลิง นก ฯลฯ รวมทงมายากล
นําท่านชม การแสดงละครสตว์
ั
ั ตา
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากน ักแสดงมืออาชีพ หล ังจากจบการแสดงท่านสามารถถ่ายรูปก ับสตว์
่ งๆ
ั งดการแสดง ซึงบางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ท ราบล่วงหน้า ทาง
เพือเป็นทีระลึกอีกด้วย ** กรณีละครสตว์
บริษ ัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าบริการส่วนนีให้ ท่านละ 10 เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐ (USD.) **
่ พ
 นําคณะเข้าสูท
ี ัก Holiday Inn Seligerskaya / Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

เมือ งมอสโคว์ - จุด ชมวิว สแปโรฮิล ล์ - สถานีร ถไฟใต้ด น
ิ เมือ งมอสโคว์ - ห้า งเวก ส
ั เมกะ สโตร์ - ท่า อากาศยาน
นานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศร ัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(B/L/-)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ิ ล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวทีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได ้ทังหมด
นํ าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮล
ถ่ายรูปเป็ นทีระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ทสร
ี ้างเป็ นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึงเป็ น 1 ใน 7 ตึก ทีสร ้างด ้วยรูปทรงเดียวกัน
นํ าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดน
ิ เมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได ้ว่ามีความสวยงามมากทีสุดในโลก ด ้วยความโดด
เด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้ าใต ้ดินมีจุ ดเริมต ้นมาจากช่วงแรกสุดทีสตาลิน
ขึนมาเป็ นผู ้นํ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมทีนํ ามาตกแต่งภายในสถานีนันเป็ นลักษณะของงานศิลปะทีสร ้างขึนเพือ

กลางว ัน

18.40 น.

ว ันทีเจ็ด
07.30 น.

ระลึก ถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึงจะสือออกมาในรูปของงานปั น รูปหล่อ ภาพสลักนู นตํา ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)

ื ง อาทิเช่น Boss , Calvin
นํ าท่านเดินทางสู่ ห้างเวก ัส เมกะ สโตร์ (Vegus Mega Store) อิสระช ้อปปิ งสินค ้าแบรนด์ชอดั
Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรืออาจจะเป็ นสินค ้าของฝากต่างๆของประเทศรัสเซีย
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศร ัสเซีย
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เทียวบินที
TG975 (เทียวบินตรง)
ั
** ใชเ้ วลาบินประมาณ 10 ชวโมง
30 นาที บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **
ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(-/-/-)

อ ัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

พ ักเดียว
เพิม

ราคา
ไม่รวม
ตวั

16 – 22 กุมภาพ ันธ์ 2562

65,999

65,999

64,999

10,000

45,999

20 – 26 กุมภาพ ันธ์ 2562

65,999

65,999

64,999

10,000

45,999

13 – 19 มีนาคม 2562

66,999

66,999

65,999

10,000

46,999

16 – 22 มีนาคม 2562

66,999

66,999

65,999

10,000

46,999

20 – 26 มีนาคม 2562

66,999

66,999

65,999

10,000

46,999

23 – 29 มีนาคม 2562

66,999

66,999

65,999

10,000

46,999

** อ ัตรานี ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน **
** อ ัตราค่าบริการ สําหร ับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
** หากท่านทีต้องออกตวภายใน
ั
(เครืองบิน , รถท ัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงก่
ั อนทําการออกตวเนื
ั องจากสายการบิน
อาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** สําหร ับอ ัตราค่าบริการนี จําเป็นต้องมีผเู ้ ดินทางจํานวน 20 ท่าน ขึนไป ในแต่ละคณะ กรณีทมี
ี ผเู ้ ดินทางไม่ถงึ ตามจํานวนทีกําหนด
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือ เปลียนแปลงอ ัตราค่าบริการ (ปร ับราคาเพิมขึน เพือให้คณะได้ออกเดินทาง ตาม
ความต้องการของผูเ้ ดินทาง) **

อ ัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบินไป-กลับ พร ้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) กรณีต ้องการ Upgrade เป็ น ชันธุรกิจ (Business Class) กรุณา
ติดต่อเจ ้าหน ้าเป็ นกรณีพเิ ศษ
 ค่าภาษี นํามัน และ ภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให ้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครืองบิน
ได ้ ท่านละ 2 ชิน โดยมีนําหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิน ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน 7 ก.ก. 1 ชิน รวม 30 ก.ก.)
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห ้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห ้อง กรณีทโรงแรมมี
ี
ห ้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงี าน
เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให ้โรงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียนโรงแรมทีพักไปเป็ น
เมืองใกล ้เคียงแทนโดยอ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
 ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงไว ้ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนได ้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
 ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือประกันเพิมเพือคุ ้มครองสุขภาพกรุณา
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง
รวมถึงค่าอาหาร เครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน ้า
ทัวร์กอ
่ นการใช ้บริการทุกครัง)
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปคนข ับรถ และ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน ท่านละ 36 เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม
 ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ ท่านละ 21 เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน และ ห ัวหน้าท ัวร์ รวมทงั 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 57 เหรียญดอลล่าร์สหร ัฐอเมริกา
(USD) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถึงเด็ กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็ กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทาง
กล ับ (Infant) ทงนี
ั ท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

เงือนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ
1.

นั กท่องเทียวหรือเอเย่นต์ กรุณาทํ าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 ว ัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินม ัดจํา ท่านละ 20,000 บาท
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที 1 กรุณาระเงินมัดจํ า ส่วนนีภายในวันที 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั น โดยระบบจะ
ยกเลิก อัตโนมัตท
ิ ันที หากยังไม่ได ้รับยอดเงินมัดจํ าตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จ ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจํ าเป็ นต ้อง
เช็คทีว่างและทําจองเข ้ามาใหม่อก
ี ครัง กรณีทคณะเต็
ี
ม มีควิ รอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการให ้สิทธิลูกค ้ารายถัดไป เป็ นไป
ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํารายการจองเข ้ามาตามลําดับ เนืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทนั
ี งราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2.

3.

นั ก ท่อ งเทียวหรือ เอเย่นต์ กรุณาชํา ระค่าทั ว ร์ส่วนทีเหลือ ทั งหมด ครบ 100% ก่อ นว ันเดิน ทางอย่างน้อย 21 ว ัน กรณีนัก ท่อ งเทียวหรือ
เอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็
ั
่ รอน ัดสมภาษณ์
ตาม รวมทงั กรณีทอยู
ี ใ่ นช่วงรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
วซ
ี ่า ทีทําให ้ทางบริษัทไม่ได ้รับเงินตามเวลาทีกําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน ให ้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆทันที
การติดต่อ ใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต ้องทํ าในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทําการของทางบริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

2.

2.1
2.2
2.3

3.
4.

5.
6.

กรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเย่นต์ต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือน หรือ เปลียนแปลง การเดินทาง นั กท่องเทียวหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึง เพือลงนามในเอกสารแจ ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรเท่านัน ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ต ้องการขอรับเงินค่าบริก ารคืน นั กท่องเทียวหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์
หรือ เดินทางมาทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึง เพือลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผู ้เดินทาง) พร ้อมหลักฐาน ได ้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆทังหมด พาสปอร์ตหน ้าแรกของผู ้เดินทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผู ้รับมอบอํานาจ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต ้องการให ้นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
้ า
แจ้งยกเลิก 30 ว ัน ขึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั
** กรณีว ันเดินทางตรงก ับช่วงว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ไม่วา
่ ว ันใดว ัน
หนึง ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 45 ว ัน **
้ า
้ า
แจ้งยกเลิก 16-29 ว ัน ก่อนการเดินทาง เก็ บค่าใชจ
่ ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีท มี
ี ค ่าใชจ
่ ยตามจริงมากกว่ากําหนด ทาง
้ า่ ยเพิม ทีเกิดขึนจริงทงหมด
บริษ ัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ
ั
**
้ า่ ยทงหมด
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 ว ัน ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าใชจ
ั
** ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีได ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล ้วเนืองจากการจัดเตรียม การจัดการนํ าเทียวให ้แก่นักท่องเทียว เช่น การ
สํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพัก เป็ นต ้น **
การเดินทางทีต ้องการันตีมัดจํ าหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมดไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
สําหรับอัตราค่าบริการนี จําเป็ นต ้องมีผู ้เดินทางจํ านวน 20 ท่าน ขึนไป ในแต่ละคณะ กรณีทมี
ี ผู ้เดินทางไม่ถงึ ตามจํ านวนทีกําหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เลือน หรือ เปลียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิมขึน เพือให ้คณะได ้ออกเดินทาง ตามความต ้องการ) โดยทาง
บริษัทจะแจ ้งให ้กับนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี า่ และ อย่างน ้อย 21 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี า่ แต่หากทางนั กท่องเทียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วม
เดินทางน ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดีทจะให
ี
้บริการและดําเนินการต่อไป
ในกรณีทลู
ี กค ้าดําเนินการยืนวีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คน
ื ค่าทัวร์ทลู
ี กค ้าชําระมาแล ้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ยกเว ้นในกรณีทวีี
ซ่าไม่ผา่ นการอนุมัตจ
ิ ากทางสถานทูต กรณีนทางบริ
ี
ษัทจะคิดค่าใช ้จ่ายตามทีเกิดขึนจริงทังหมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทํา
การของทางบริษัท

ํ ค ัญเกียวก ับ โรงแรมทีพ ัก ทีท่านควรทราบ
ข้อมูลสา
1.

2.
3.

เนืองจากการวางแผนผั งห ้องพั ก ของแต่ละโรงแรมแตกต่า งกั น จึงอาจทํ าให ้ห ้องพัก แบบห ้องเดียว (Single) , ห ้องพั ก คู่แ บบ 2 ท่า น
(Twin/Double) และ ห ้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห ้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตด
ิ กั น หรือ อยู่คนละชันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มห
ี ้องพักแบบ 3 ท่าน ซึงถ ้าต ้องการเข ้าพัก 3 ท่าน อาจจะต ้องเป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจํ าเยป็ น
ต ้องแยกห ้องพัก เป็ น ห ้องคู่ 1 ห ้อง (Twin/Double) และ ห ้องเดียว 1 ห ้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ
ค่าบริการเพิมตามจริงทีเกิดขึนจากนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศ เนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ ํา
กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียน
หรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปทีมีลัก ษณะเป็ นอาคารแบบดังเดิม (Traditional Building) ห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอ
ี ่าง
อาบนํ า ซึงขึนอยูก
่ ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

เงือนไข และ ข้อควรทราบอืนๆ ทวไป
ั
ทีท่านควรทราบ
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

ทัวร์นสํ
ี าหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
ทัวร์นขอสงวนสิ
ี
ทธิสําหรับผู ้เดินทางทีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน ้าปกสีนําตาล / เลือดหมู) เท่านั น กรณีทท่
ี านถือหนั งสือเดินทางราชการ
(หน ้าปกสีนําเงินเข ้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน ้าปกสีแดงสด) และต ้องการเดินทางไปพร ้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว โดยไม่
มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือมโยงเกียวกับการขออนุญาตการใช ้หนั งสือเดินทางพิเศษอืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตข
ิ องเคาท์เตอร์ เช็คอิน
ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ทังฝั งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข ้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบความ
ผิดพลาดทีจะเกิดขึนในส่วนนี และ ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด
ให ้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
ทัวร์นเป็
ี นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้าออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนั งสือเดินทาง เลขทีวีซา่
และอืนๆ เพือใช ้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเย่นต์ไม่ได ้ส่งหน ้าหนั งสือเดิน และ หน ้าวีซา่ มาให ้กับทางบริษัทพร ้อมการ
ชําระเงินมัดจําหรือส่วนทีเหลือทังหมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ
วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียวทีไม่ได ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็ บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลียนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน เป็ นต ้น
อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคา
ค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษี นํามัน ค่าภาษี สนามบิน ค่าประกันภัย
สายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ ทีทําให ้ต ้นทุนสูงขึน
มัคคุเทศก์ พนั ก งาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คํ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มีอํ านาจของ
บริษัทกํากับเท่านัน
นักท่องเทียวต ้องมีความพร ้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสด
ุ วิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุทเกี
ี ยวข ้องกับทางบริษัท
อาทิเช่น วีซา่ ไม่ผ่าน เกิดอุบัตภ
ิ ัยทีไม่สามารถควบคุมได ้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที
บริษัทยังไม่ได ้ชําระแก่ทางคูค
่ ้าของทางบริษัท หรือจะต ้องชําระตามข ้อตกลงแก่คค
ู่ ้าตามหลักปฏิบัตเิ ท่านัน
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือ
มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซป
ได ้ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบิน
เท่านัน
สิงของทีมีลักษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้อง
เครืองบินเท่านัน
คณะทัวร์นี เป็ นการชําระค่าใช ้จ่ ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีได ้รับการรับรองอย่างถูก ต ้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึงบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็ นต ้องท่องเทียวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีทท่
ี านไม่ต ้องการใช ้บริการส่วนใดส่วนหนึง ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายให ้ได ้ และ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิมเติมขึนตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช ้จ่าย
ทีเกิดขึนจริงทังหมดกับผู ้เดินทาง กรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์นขึ
ี น ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม

