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ชม สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สดุ ในโลกแล้วยังมีความลึกอี กต่างหาก
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็ นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สดุ ในรัสเซีย
เมืองมูรมันสค์ เมืองท่าเรือและศูนย์กลางการบริหารแคว้นปกครองตนเองของรัสเซีย
แสงออโรร่า หรือ แสงเหนือ สามารถพบได้ในรัศมี 300 ก.ม.จากขั้วโลกเท่านั้น
หมู่บ้านซามี่ ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย ที่ประกอบอาชีพล่าสัตว์
HuskyPark ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ พิเศษ Husky Sledding หรือ นั่งรถเทียมสุนัขฮั สกี้
พิพธิ ภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น จัดแสดงเรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส์ ชนพื้นเมือง
ชมเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ รุ่นLenin สร้างในปี ค.ศ.1958
มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอี วานที่ 4 ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณ
ชม พระราชวังเครมลิน จุดกําเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
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กาหนดการเดิ นทาง
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว
T สายการบิ นเอมิ เรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
10.00 น. เดิน ทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบิน เอมิเ รตส์ เที่ย วบิน ที่ EK133 (บริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม บน
เครือ่ งบิน)
14.20 น. เดินทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ....นํ า
ท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่ าน เป็ นถนนศิลปิ นและแหล่งพบปะของผู้คนใน
เมือง เป็ นทัง้ ย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจําหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มี
ศิลปิ นมานัง่ วาดรูป ทัง้ รูปเหมือน ภาพขาว-ดํา ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ – เมืองมูรมันสค์ – ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)...นํ าท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขา
นกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัย มอสโคว์ ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของรัสเซีย ทีน่ ่ีจะเป็ นจุดชมวิว
ทีส่ ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกทีส่ ร้างในสมัยของสตาลิน คือ ตึกทีท่ ําการ
ของรัฐบาล 2 ตึก ตึกทีพ่ กั อาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ยงั มีแผงลอยขายของ
ทีร่ ะลึกในราคาถูกตัง้ อยู่เป็ นจํานวนมาก....นํ าท่านชม มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ ซึง่ เป็ นวิหารโดมทองที่
ใหญ่ทส่ี ุดในรัสเซีย ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองติดกับแม่น้ํามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็ นรูปนักรบ
โบราณกับกษัตริย์ ทีส่ วยงามและเหมือนจริง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นเพื่อเตรียมตัวเดิ นทางไปยังเมืองมูรมันสค์ (ไฟลท์บินภายในประเทศ
จากัดการการโหลดท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม)
........... น. ออกเดินทางสู่ เมืองมูรมันสค์ โดย สายการบิ น ......... เที่ยวบิ นที่ ............
........... น. เดินทางถึง สนามบิ นมูรมันสค์ เมืองมูรมันสค์ ประเทศรัสเซี ย เมืองท่าเรือและศูนย์กลางการบริหาร
แคว้นปกครองตนเองของรัสเซีย และตัง้ อยูบ่ นชายฝั ง่ ทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคล่าใกล้กบั พรมแดน
ของนอร์เวย์และฟิ นแลนด์
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ AZIMUT HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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......... น.

นําท่านสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่ง หิมะในคืนทีม่ ดื มิด ท่านจะพบ
กับ แสงออโรร่า(POLA LIGHT) หรือแสงเหนื อ มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี
ซึง่ สามารถพบได้ในรัศมี 300 ก.ม.จากขัว้ โลกเท่านัน้ (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศใน
ขณะนัน้ ด้วย) ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ทพ่ี กั

วันที่สี่
เช้า

หมูบ่ ้านซามี่ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)...นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามี่ ชนเผ่าพืน้ เมือง
ดัง้ เดิมของรัสเซีย ทีป่ ระกอบอาชีพล่าสัตว์ ซึง่ ภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเดินทางสู่ Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮสั กี้ ให้ท่านได้ชมความน่ ารักของสุนัขแสนรู้ เป็ นพันธุ์ท่ี
ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์น้ีเพื่อใช้ในการ
ลากเลื่อนบนนํ้ าแข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ กิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือ
สุนัขลากเลื่อน นัง่ รถเที ย มสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน รวมถึงการถ่ายรูปกับ สุนัขพันธุ์ฮสั กี้ ให้ท่านได้ชม
ความน่ ารักของสุนัขแสนรูเ้ ป็ นพันธุ์ท่ฉี ลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ ในเขตหนาว ซึ่งชาว
แลปป์ ได้เลีย้ งสุนขั พันธ์น้เี พื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านสู่ทพ่ี กั  ณ AZIMUT HOTEL หรือระดับเดียวกัน
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่ง หิมะในคืนทีม่ ดื มิด ท่านจะพบ
กับ แสงออโรร่า (POLA LIGHT) หรือแสงเหนื อ มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี
ซึง่ สามารถพบได้ในรัศมี 300 ก.ม.จากขัว้ โลกเท่านัน้ (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศใน
ขณะนัน้ ด้วย) ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ทพ่ี กั

กลางวัน
บ่าย

คํ่า
......... น.

มูรมันสค์ – พิ พิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่ น – เรือทาลายน้าแข็งพลังนิ วเคลียร์ – มอสโคว์
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (8) นํ า ท่ า นชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ รื่ อ งราวท้ อ งถิ่ น
พิพธิ ภัณฑ์ทจ่ี ดั แสดงเรือ่ งราวของชาวซามีห่ รือแลปส์ ชนพืน้ เมืองทีเ่ ข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานตัง้ แต่ปีค.ศ.1574
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย
นําท่านเข้าชม เรือทาลายน้าแข็งพลังนิ วเคลียร์ รุ่น Lenin ซึง่ เป็ นเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่น
แรกสร้างในปี ค.ศ.1958 ทีเ่ มืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ทีก่ ลับมาใช้ช่อื เดิม
หลังจากการล้มสลายของสภาพโซเวียต ซึง่ ได้ปลดระวางและจอดเทียบท่า ให้นักท่องเทีย่ วได้เข้าชมอยู่ท่ี
เมืองมูรมานสก์ เพื่อเปิ ดทางให้กบั เรือเดินสมุทรในการ ขนส่งสินค้า และบางลําก็ใช้การนํานักท่องเทีย่ ว
ไปสํารวจขัว้ โลกเหนือ
........... น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นมูรมันสค์ (บริการอาหารแบบกล่อง )
........... น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบิ น...... เที่ยวบิ นที่ ......
คํ่า
เดินทางถึง สนามบิ นสนามบิ นกรุงมอสโคว์
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า
เช้า
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จัตุรสั แดง – มหาวิ หารเซนต์บาซิ ล – ห้ างสรรพสิ นค้ากุม – พระราชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อาร์
เมอร์รี่ – โบสถ์อสั สัมชัญ – ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆัง – รัสเซี่ยนเซอร์คสั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)...นํ าท่านเดินทางสู่ จัตุรสั แดง คําว่าสีแดงใน
ความหมายรัส เซีย คือ สิ่ง สวยงาม จัตุ ร ัส แดงนี้ เ ป็ นลานกว้ า ง เป็ นเวทีข องเหตุ ก ารณ์ สํ า คัญ ใน
ประวัตศิ าสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรสั แดง
สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วัน
แรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรสั แดงท่านจะได้ ชม มหาวิ หารเซนต์บาซิ ล
สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อ
เป็ นอนุ สรณ์มชี ยั ชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสําหรับสวดมนต์ในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิ กาซาวิ เออร์ ตัง้ อยู่บนป้ อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ที่ทํามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิก๊ เบนที่
ลอนดอน ห้างสรรพสิ นค้ากุม สถาปั ตยกรรมทีเ่ ก่าแก่ของเมือง เป็ นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จําหน่ าย
สินค้าอุปโภค เสือ้ ผ้า แบรนด์เนม เครือ่ งสําอาง นํ้าหอม และสินค้าทีร่ ะลึก มีรา้ นค้ากว่า 200 ร้าน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นํ าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น จุดกําเนิดแห่งประวัติศ าสตร์รสั เซียที่มอี ายุยาวนานกว่า 850 ปี
ตัง้ อยูบ่ นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ํามอสโก....ชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุด
ของรัสเซีย ซึง่ เป็ นทีเ่ ก็บสมบัตลิ ้าํ ค่าของกษัตริยร์ สั เซีย ทัง้ เครื่องประดับทีท่ ําด้วยเพชร ทองคํา อุปกรณ์
การสูร้ บของกษัตริยส์ มัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริยแ์ ละพระราชินี....ชม โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ น
โบสถ์ทส่ี าํ คัญใช้ในงานพิธกี รรมทีส่ าํ คัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้าง
ในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่ทส่ี ุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยงิ เลย ทําด้วยบรอนซ์ และ
มีลกู กระสุน นํ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนัน้ ....ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มี
ความสูง 81 เมตร ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ ูงทีส่ ุดในยุค นัน้ และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิง่ ใดๆ สูงเกิน
หอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่ท่สี ุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์
สร้างในสมัยพระนางแอนนาทีท่ รงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ทส่ี ุดในโลก แต่เนื่องจากมีความผิดพลาด
จึงทําให้ระฆังแตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋ าสะพายใบเล็ก)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (12)
จากนัน้ ชมการแสดงละครสัตว์ท่ขี น้ึ ชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คสั เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ่ไี ม่
ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ ได้เวลาอันสมควร
นําท่านสู่ทพ่ี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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วันที่เจ็ด
เช้า

สถานี รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิ สมายลอฟกี้ – ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13)...นําท่านเทีย่ วชม สถานี รถไฟใต้ ดิน ใครมามอส
โคว์จะต้องได้ลองนัง่ รถไฟใต้ดนิ ดูสกั ครัง้ เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดนิ ทีส่ วยทีส่ ุดในโลกแล้วยังมี
ความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดนิ ทําให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทัวไป
่
สถานีรถไฟใต้ดนิ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีช่ าวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ ตลอดจน
ประวัตศิ าสตร์ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอนั สวยงาม อันเป็ นเสน่ หด์ งึ ดูดให้นักท่องเทีย่ ว
มาเยี่ย มชม เนื่ อ งจากการตกแต่ ง ของแต่ ล ะสถานี ท่ี ต่ า งกั น ด้ ว ยประติ ม ากรรม โคมไฟระย้ า
เครือ่ งแก้ว และหินอ่อน

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
นําท่านสู่ ตลาดอิ สมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย
อิส ระท่านเลือ กซื้อ สินค้าตามอัธ ยาศัย อาทิเช่น ตุ๊ กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่อ งดนตรี
รูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของทีร่ ะลึกอื่นๆ อีกมากมาย นําคณะ ล่องเรือ
แม่ น้ า มอสโคว์ สัม ผัส บรรยากาศยามของเมือ งหลวงมอสโคว์ ได้เ วลาสมควรนํ า ท่ า นเดิน ทางสู่
สนามบิ นมอสโคว์
ออกเดินทางสู่ เมื อ งดูไ บ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เ รตส์ เที่ยวบินที่ EK132 (บริก ารอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

23.50 น.

วันที่แปด กรุงเทพฯ
06.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************************
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน มีเตียง
12-19 กุมภาพันธ์
59,900
59,900

เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
พักร่วมกับผูใ้ หญ่ เดี่ยว
2 ท่าน ไม่มีเตียง
57,900
12,000

26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม

59,900

59,900

57,900

12,000

11-18 มีนาคม

59,900

59,900

57,900

12,000

อัตราค่าบริ การรวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัดไป-กลับ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ (EK)
2. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินเทีย่ วบินภายในประเทศ
3. ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวมถึง
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2. ค่านํ้ าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ /ท่าน (สําหรับเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศ)
3. ค่ า นํ้ า หนั ก ของกระเป๋ าในกรณี เ กิ น กว่ า สายการบิน กํ า หนดให้ 20 กิ โ ลกรัม ต่ อ /ท่ า น (สํ า หรับ เที่ย วบิน
ภายในประเทศ)
4. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
5. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ20,000บาทโดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน2วัน)พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 เดือนก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่าน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคํานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่า ตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณี ท่ที ่ านจะใช้ห นั ง สือ เดิน ทางราชการ (เล่ ม สีน้ํ าเงิน ) เดินทางกับ คณะทัว ร์ บริษัทสงวนสิทธิท์ ่จี ะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่สี ูญหาย สูญ เสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการทีท่ ่านชําระกับทางบริษทั เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชําระให้กบั บริษทั ตัวแทนแต่
ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทําให้ท่านไม่ ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่
ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยันการ
เดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้

