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วันแรก
07.30 น.
10.50 น.
17.10 น.
ค่ํา

วันที่สอง

กรุงเทพ - มอสโคว

(-/-/D/)

พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประตู 2 ชั้น 4 เคานเตอร D
สายการบินไทย (TG) พบกับเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
 ออกเดินทาง สูมอสโคว โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG974
เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา

MOSCOW – MURMANSK

(B/L/D)

เชา
........น.
..........น.

 รับประทานอาหารเชา (SET BOX)
ออกเดินทางสูเมืองมูมั้นสค โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..….. (ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
ถึงสนามบินมูรมันสค หลังจากรับสัมภาระแลว นําทานสู เมืองมูรมันสค (Murmansk)

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทานชมเมืองมูรมันสก นําชมสถานที่สําคัญในตัวเมืองมูรมันสก อาทิเชน พิพิธภัณฑ Local Lore
เพื่อทําความรูจักเรื่องราวเกี่ยวกับเขตมูรมันสกสกายา ทั้งพืชพรรณธรรมชาติ สัตวประจําถิ่น ชาติพันธวิทยา
ประวัติศาสตร นําชมอนุสาวรีย Alesha ระลึกถึงบรรดาทหารที่เสียชีวิตไปเพื่อปกปองแผนดินปตุภุมิ ซี่งเปน
แลนดมารคที่สําคัญของเมืองมูรมันสก เปนตน

ค่ํา

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรรา ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในชวงตอน
กลางคืน และในชวงหนาหนาวเทานั้น*** ซึ่งโอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม***
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา

วันที่สาม

MOSCOW – MURMANSK

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

(B/L/D/)

นําทานเดินทางสู หมูบานซามิ เมือง Lovozero
กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
2

3

ค่ํา

นําทานเที่ยวชม หมูบาน ซามิ (Sami Village) หมูบานของชนชาติพื้นเมืองดั้งเดิมในเขตมูรมันสกสกายา
ที่ตั้งถิ่นฐาน ณ ดินแดนนีก้ อนที่ชนชาติรัสเซียจะเขามาพัฒนา ที่นที่ านจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี และการแตงกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใชชีวติ อาศัยอยูตงั้ แตบรรพบุรษุ ในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสัตวเมืองหนาวเชน กวางเรนเดียร สุนขั ฮัสกี้ กวางมูส
เพลิดเพลินกับประสบการณบนรถลากเทียมกวางเรนเดียร, นั่งสโนโมบิล, การละเลนของชนเผาซาม
เชน ชักกะเยอ ฟุตบอล และกระดานเลื่อน จากนัน้ นําทานกลับสูเมืองมูรมันสค (Murmansk)
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรรา ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในชวงตอน
กลางคืน และในชวงหนาหนาวเทานั้น*** ซึ่งโอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม***
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา

วันที่สี่

MURMANSK - MOSCOW

เชา
เที่ยง

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเที่ยวชมเมือง รวมถึงเยี่ยมชมเรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียร (เลนิน)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

.........น.
.........น.

ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เที่ยวบินที่ .....
ถึงสนามบินมอสโคว นําทานสูเดินทางสูกรุงมอสโคว

ค่ํา

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา

วันทีห่ า

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนตบาซิล- กุม
(B/L/D)

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ
เจาชายยูริ โดลโกรูกี มี รับ สั่ งใหสรางเพื่ อ ใชปองกัน ศัต รู ในอดี ตเปน เพี ยงปอมปราการไมธรรมดา ที่ เป น
เหมื อ นหั ว ใจของกรุ ง มอสโคว ตามความเชื่ อ ของชาวรั ส เซี ย เครมลิ น คื อ ที่ ส ถิ ต ย ข องพระเจ า ป จ จุ บั น
พระราชวังเครมลินเปนพิพิธภัณฑ และที่ตั้งสถานที่สําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอระฆัง
ของอีวานมหาราชและสิ่งกอสรางอื่นๆอีกมากมาย
จากนั้ น เข า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ อ าร เ มอร รี่ แ ชมเบอร (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่ อ ยู ใ นบริ เ วณ
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑนี้เปนสถานที่เก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000 ชิ้น เชน ศาสตราวุธตางๆ เครื่อง

(B/L/D)

3

4

กลางวัน

ปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซาร
และซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เดินทาง สู จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเปน
สถานที่สําคัญตั้งอยูกลางใจเมืองของมอสโควเปนจัตุรัสที่
สวยงามที่สุดในโลก เปนสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของ
ประเทศสั งคมนิ ยม สรางด วยหิ นแกรนิ ต และหิ น อ อ น
นับลานชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเปนลานหินโมเสกเปน
พื้นที่ลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงนั้น เปนที่ตั้งของ
กิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย สังเกตุไดจากที่พื้นถนนจะมี
สั ญ ลั ก ษณ เป น วงกลม และภายในวงกลมนี้ เองก็ จ ะมี
นั ก ท อ งเที่ ย วเข า ไปยื น กลางวงกลมนั้ น และโยนเศษ
เหรียญขามไหลตัวเองไปดานหลังเพื่ออธิษฐานใหไดกลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกวางของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่
กวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาที่เปนสถานที่จัดงานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลาย
สมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเชน พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย
นํ า ท า นถ า ยรู ป ด า นหน า คู กั บ มหาวิ ห ารเซนต บ าซิ ล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่ งสถาป ต ยกรรมที่
กลายเป น สั ญ ลั ก ษณ สํ า คั ญ ของกรุ งมอสโคว ด ว ยรู ป ทรงที่ มี ลั ก ษณะเป น โดมรู ป หั ว หอม สี สั น สดใส ตั้ ง
ตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงเครมลิน สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเปน
อนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่
เมืองคาซาน ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่
มานานหลายรอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยา
คอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของ
สถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอี
วานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหาร
แห ง นี้ ม ากจึ ง มี คํ า สั่ ง ให ปู น บํ า เหน็ จ แก ส ถาปนิ ก
ผู อ อกแบบด ว ยการควั ก ดวงตาทั้ ง สอง เพื่ อ ไม ใ ห
สถาปนิ ก ผู นั้ น สามารถสร างสิ่ งที่ ส วยงามกวา นี้ ได อี ก
การกระทําในครั้งนั้นของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
จากนั้นนําทาน ชอปปงตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดใน
กรุงมอสโก แตมีชื่อเสียงในเรื่องของสินคาอันมีใหเลือกซื้อกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรือ
อีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองนี้ หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มีความ
สวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปดให บริการมากมายสําหรับให
ผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปงถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ ภายในและ
ภายนอกที่ดูหรูหราโออา และที่สําคัญตั้งอยูบริเวณลานกวางในยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม
4

5

ค่ํา

วันทีห่ ก
เชา

มี ก ารจํ า หน า ยสิ น ค า ประเภทอุ ป โภคและบริ โ ภคเช น เสื้ อ ผ า ของใช ใ นครั ว เรื อ น สิ น ค า ที่ มี ชื่ อ มี ยี่ ห อ
เครื่องสําอางค น้ําหอม และสินคาที่เปนประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีใหเลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 นําทานเดินทางเขาสูที่ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา
วิหารเซ็นต เดอซารเวียร - METRO – ยอดเขาสแปรโรวฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา

(B/L/-)

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม วิหารเซ็นต เดอซารเวียร (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.
1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจา
ที่ทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป แตตอมาในป ค.ศ.
1990 สตาลินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในขณะนั้นไดสั่งใหทุบโบสถทิ้งเพื่อดัดแปลงเปนสระวายน้ําที่ใหญที่สุดใน
โลกจนเมื่ อป ค.ศ.1994 ประธานาธิ บดี บอริส เยลซิน ไดอนุ มัติให มี การกอ สรางวิหารขึ้นมาใหม ดวยเงิน
บริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจําลองของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดย
สรางเสร็จสมบูรณและทําพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปจจุบันวิหารนี้ใชในการประกอบพิธีกรรม
สําคัญระดับชาติของรัสเซีย
นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมในการรับ ชมสถานี METRO ของการเดิ น ทางวั น
นั้นๆ สถานีรถไฟใตดิน สรางขึ้นในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยก
ยองจากทั่วโลกวาเปนสถานีรถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต
ละสถานี จะมี ก ารตกแต งที่ แตกต างกั น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
สถานีรถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่
แข็งแรงรวมทั้งการกอสรางที่ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และ
บางสถานียังเปนที่บัญชาการระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156
สถานีดวยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.
จากนั้นนําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก
เป นบริเวณที่มองเห็ นทั ศนี ยภาพ ของนครมอสโควที่ อยูเบื้ องลางได โดยทั้งหมด จึงทํ าให เลนิ นผูนํ าพรรค
คอมมิวนิสตในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแหงนี้เปนที่ตั้งบานพักของตน ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว และเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว ที่คูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุดที่
นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอําลากรุงมอสโคว จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินดามาเดียดาวา

18.40 น.

 ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
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กรุงเทพ ฯ

วันที่เจ็ด
07.30 น.

(-/-/-)

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

** ในกรณีทคี่ ณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
** ในกรณีทคี่ ณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม

อัตราคาบริการ
วันเดินทาง

10-16 ต.ต.61
17-23 ต.ค.61
24-30 พ.ย.61
05-10 ธ.ค.61
22-28 ธ.ค.61
29ธ.ค.-04ม.ค.62

ราคาผูใหญ
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไมเสริมเตียง
(พักหองละ 2-3 ทาน) (พักกับผูใหญ 2 ทาน) (พักกับผูใ หญ 2 ทาน)

พักเดียวเพิ่ม

68,888

67,888

66,888

7,500

59,999

58,888

57,888

7,500

61,888

60,888

59,888

7,500

74,888

73,888

72,888

8,000

เงื่อนไขในการจองทัวร
งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง
ที่นั่งจะยืนยันเมือ่ ไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอ ยกวา 20 วัน
 หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คา
ตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
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ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปด
หองพัก เปน 1TWN +1SGL จะสะดวกกับทานมากกวา
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
กระเปาเดินทางสําหรับโหลดใตทองเครื่อง สายการบินไทย ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเปาถือขึ้น
เครื่อง (Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องระหวางประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พรอมกรุป//รวมภาษีสนามบิน และ
ธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ทีร่ ะบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
แจกน้ําดืม่ วันละ 1 ขวด
คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทานั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใ หญอายุมากกวา 75 ป ทางบริษัทประกันฯ จะชดใชคาสินไหม
ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตรานี้ไมรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ าย 3% กรณีตองการใบเสร็จ
คาใชจา ยสวนตัวอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนือรายการ
คาพนักงานขนกระเปา ณ โรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
คาทิปไกดทองถิ่น 3 เหรียญ USD /ทาน X 6 วัน =18 USD
คาทิปคนขับรถทองถิ่น 2 เหรียญ USD/ทาน X 6 วัน= 12 USD
คาทิปหัวหนาทัวรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X 7 วัน =21 USD
รวมทิป 51 USD /ทาน/ทริป
ขอมูลเพิม่ เติมเรือ่ งตั๋วเครือ่ งบินและทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบินตามที่เกิดขึ้นจริง ณ สายการบินนั้นๆ
หากตั๋วเครือ่ งบินมีการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คาใชจา ยตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูที่มรี างกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครือ่ งบินมีปญหา เชนสามารถเปด
ประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย
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และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผเู ดินทางไมถึง 25 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะคาใชจา ยที่เกิดขึ้นตามจริง
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตา งจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจงให
เจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นใน
กรณีที่ทัวรมีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบินโรงแรมที่พักในตางประเทศ หรือ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ ขึ้นอยู ณ หนางานนั้นๆ
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขา
ประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา
เมืองพิจารณาแลว ทางบริษทั ฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทัง้ หมดหรือบางสวน
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครือ่ งและทรัพยสินของตนเอง
เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ ไม
วากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพื่อความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเที่ยว ภาพใชเพื่อการโฆษณาเทานั้น
เนื่องจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑที่ตางกัน โดยสายการบิน มีกฎในการออกตั๋วกอนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออก
มาแลว จะไมสามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอ ยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิม่ เติม **
**ในกรณีที่ผโู ดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ทีเ่ กี่ยวของกับวันเดินทางทีท่ านไดทําการ
จองไวกบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจงใหกบั ทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบทุกกรณี**
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