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วันที่หนึ่ง
08.00 น.

10.50 น.

17.10 น.

ค่ํา

วันที่สอง

เชา

กลางวัน

ท า อากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภู มิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท า อากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมื องมอสโคว
ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว
(-/-/D)
ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู
ทางเข าหมายเลข 3 เคานเตอร D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจาหน าที่ ของบริษั ท ฯ คอยให การตอ นรับ อํ านวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง
นําทานเดินทางสู ท าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมื องมอสโคว ประเทศรัส เซี ย โดยสายการบิน Thai Airways
เที่ยวบินที่ TG974 (เที่ยวบินตรง)
** ใชเวลาบินประมาณ 10 ชัว
่ โมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง **
นํ า ท า นเดิ น ทางสู เมื อ งมอสโคว (Moscow) เป น เมื อ งหลวงของประเทศรั ส เซี ย มี ป ระวั ติ ศ าสตร ย าวนานถึ ง 850 ป เป น
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู
อาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลม
สลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารจีน)
 นําคณะเขาสูที่พัก Holiday Inn Seligerskaya / Korston Hotel , Moscow หรือเทียบเทา

เมืองมอสโคว - มหาวิหารเซนตซาเวียร - ถนนอารบัต - ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศ
รัสเซีย - ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค เมืองมูรมันสค ประเทศรัสเซีย - เมืองมูรมันสค - ชมปรากฎการณแสงออโร
รา
(B/L/D)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไม
อนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ **
หากมีพิธีกรรมทางศาสน ามหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
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......... น.

......... น.

ค่ํา

นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคา
ของที่ระลึก รานนั่งเลน และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย หรือเทียบเทา
นํ าท านเดิ น ทางสู ท าอากาศยานนานาชาติ มู ร มั น สค เมื อ งมู ร มั น สค ประเทศรั ส เซี ย โดยสายการบิ น ......... เที่ ย วบิ น ที่
......... ** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที ไมมี บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
** คําแนะนําเกี่ยวกับกระเปาสัมภาระ **
เนื่องจากไฟลทบินภายในประเทศรัสเซีย มีการเขมงวดเรื่องการจํากัดน้า
ํ หนักกระเปาสัมภาระ โดยสวนใหญ อนุญาตให
โหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น หนักไมเกิน 20 ก.ก. ซึ่งบางกรณีเจาหนาที่สายการบินอาจ
ใหนําสัมภาระที่ทานจะถือขึ้นเครื่องบินมาชั่งรวมดวย ทําใหน้ําหนักเกินกวากําหนด (เกิน 20 ก.ก.) กรณีนี้สายการบิน
จําเปนตองเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม ซึ่งลูกคาจําเปนตองชําระเองตามจริงทั้งหมด จึงขอความรวมมือในการคํานวณ
น้ําหนักสัมภาระกอนเดินทางทุกครั้ง
** ไฟลทบิน โปรแกรม และ เมืองที่พัก อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ
และสภาพอากาศ โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค เมืองมูรมันสค ประเทศรัสเซีย
นําท านเดิ น ทางสู เมื อ งมู รมั น สค (Murmansk) เมื องท าเรือ และศู น ยกลางการบริห ารแควน ปกครองตนเองของรัส เซี ย และ
ตั้งอยูบนชายฝงทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของนอรเวยและฟนแลนด
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นํ า ท า น ชมปรากฎการณ แ สงออโรร า (Aurora / Northern Lights) สั ม ผั ส ประสบการณ ใ หม ชมความมหั ศ จรรย ท าง
ธรรมชาติ ทามกลางทุงหิมะในคืนมืดมิด ทานจะพบกับแสงออโรราหรือแสงเหนือ ปรากฏการณผิวดวงอาทิตยปะทุและปลดปลอย
อนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในหวงอวกาศ หรือที่เรียกวาลมสุริยะ (Solar Wind) เมื่อลมสุริยะผานเขามาใกลโลก ขั้วแมเหล็ก
โลกจะดึ ง ดู ด อนุ ภ าคอิ เ ล็ ก ตรอนบางส ว นเข า หาชั้ น บรรยากาศโลก และจะกระทบกั บ โมเลกุ ล ของแก ส ที่ ล อ งลอยอยู ใ นชั้ น
บรรยากาศ จึงทําใหเกิดการเรืองแสงเปนสีสันตางๆ โดยสวนใหญมักพบไดในชวงเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทุกป ซึ่งสามารถ
พบไดในรัศมี 300 ก.ม. จากขั้วโลกเทานั้น ทั้งนี้การพบปรากฏการณแสงออโรรานี้ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ
 นําคณะเขาสูที่พัก Polyarnye Zori Hotel / Azimut Hotel , Murmansk หรือเทียบเทา
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วันที่สาม
เชา

กลางวัน

เมืองมูรมันสค - หมูบานซามี่ - ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ - ชมปรากฎการณแสงออโรรา
(B/L/D)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าท านเดิ น ทางสู หมู บ า นซามี่ (Sami Village) (ใช เวลาเดิ น ทางประมาณ 1 ชั่ วโมง) ชนเผ าพื้ น เมื องดั้ งเดิ ม ของรัส เซี ย ที่
ประกอบอาชีพลาสัตว ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร และสัตวเมืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมที่นาสนใจ เชน ใหอาหารกวางเรนเดียร
นั่งกวางเรนเดียรลากเลื่อน เปนตน
บริการอาหารกลางวัน ณ หมูบานชาวซามี่ (อาหารพื้นเมือง)

นําท านเดินทางสู ฟารมสุนั ข พั นธุฮั สกี้ (Husky Park) ให ทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู เปน พันธุที่ เฉลียวฉลาดและ
แข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว ซึ่ งชาวแลปปไดเลี้ยงสุนัขพั นธุนี้เพื่ อใชในการลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ ให ทานได
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ค่ํา

วันที่สี่

เชา

กลางวัน
......... น.
......... น.
ค่ํา

สั ม ผั ส ประสบการณ นั่ ง รถเที ย มสุ นั ข ฮั ส กี้ ล ากเลื่ อ น (Husky Sledding) โดยที่ ฟ าร ม นี้ จ ะบริ ก ารต อ นรั บ ท า นด ว ยชาร อ น ขนม
พื้นเมือง กับบรรยากาศตอนรับที่แสนจะอบอุน
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)
นํ า ท า น ชมปรากฎการณ แ สงออโรร า (Aurora / Northern Lights) สั ม ผั ส ประสบการณ ใ หม ชมความมหั ศ จรรย ท าง
ธรรมชาติ ทามกลางทุงหิมะในคืนมืดมิด ทานจะพบกับแสงออโรราหรือแสงเหนือ ปรากฏการณผิวดวงอาทิตยปะทุและปลดปลอย
อนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในหวงอวกาศ หรือที่เรียกวาลมสุริยะ (Solar Wind) เมื่อลมสุริยะผานเขามาใกลโลก ขั้วแมเหล็ก
โลกจะดึ ง ดู ด อนุ ภ าคอิ เ ล็ ก ตรอนบางส ว นเข า หาชั้ น บรรยากาศโลก และจะกระทบกั บ โมเลกุ ล ของแก ส ที่ ล อ งลอยอยู ใ นชั้ น
บรรยากาศ จึงทําใหเกิดการเรืองแสงเปนสีสันตางๆ โดยสวนใหญมักพบไดในชวงเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทุกป ซึ่งสามารถ
พบไดในรัศมี 300 ก.ม. จากขั้วโลกเทานั้น ทั้งนี้การพบปรากฏการณแสงออโรรานี้ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ
 นําคณะเขาสูที่พัก Polyarnye Zori Hotel / Azimut Hotel Murmansk , Murmansk หรือเทียบเทา

เมืองมูรมันสค - พิพิธภัณฑทองถิ่น - พิพิธภัณฑเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร - ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค
เมือ งมูรมั นสค ประเทศรัสเซี ย เมือ งมอสโคว - ท าอากาศยานนานาชาติ เชเรเมเตีย โว เมื องมอสโคว ประเทศรัส เซี ย
(B/L/D)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑทองถิ่น (Museum of Local) พิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส ชนพื้นเมือง
ที่เขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแตป ค.ศ. 1574
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear Powered Icebreakers) รุน Lenin ซึ่งเปนเรือ
ทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรกสรางในป ค.ศ. 1958 ที่เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ เมืองเซนตปเตอรสเบิรก ที่กลับมาใช
ชื่อเดิมหลังจากการลมสลายของสภาพโซเวียต ซึ่งไดปลดระวางและจอดเทียบทาใหนักทองเที่ยวไดเขาชมอยูที่เมืองมูรมันสค
แหงนี้ ขณะที่รุนอื่นๆ ถัดมา เชนรุน Arctika , Sevmorput และรุนอื่นๆ ยังปฏิบัติการอยูในทะเลอารคติก เพื่อเปดทางใหกับเรือเดิน
สมุทรในการขนสงสินคาและบางลําก็ใชการนํานักทองเที่ยวไปสํารวจขั้วโลกเหนือ North Pole
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค เมืองมูรมันสค ประเทศรัสเซีย
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน ......... เที่ยวบินที่
.........
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
บริการอาหารค่า
ํ แบบกลอง (อาหารพื้นเมือง)

-6-

** ไฟลทบิน โปรแกรม และ เมืองที่พัก อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ
และสภาพอากาศ โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ **
 นําคณะเขาสูที่พัก Holiday Inn Seligerskaya / Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเทา

วันที่หา

เชา

กลางวัน

เมืองมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล - ระฆังยักษแหงพระเจา
ซาร - ปน ใหญ พ ระเจาซาร - พิ พิ ธภั ณ ฑ อ ารเมอรี่ แชมเบอร - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต บาซิ ล - หอนาฬิ กาซาวิ
เออร - หางสรรพสินคากุม - อนุสรณสถานเลนิน - ชมการแสดงละครสัตว
(B/L/D)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซาร
ปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนที่ตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียนเปนสถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานที่ ที่พระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทาง
ศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel
Michael) ที่สรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหา
ราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค
จะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปจจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงนี้
ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปนใหญที่สุดในโลก ที่ยังไมเคยมีการ
ใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber Museum) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของ
ประเทศรัสเซีย เปนที่เก็บสะสมทรัพยสมบัติล้ําคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร
เปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศอิหราน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
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ค่ํา

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซีย
ไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงนี้ใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดง
เปนที่ตั้งของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณแหงความ
งามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
Postnik Yakovlev ด ว ยรู ป ทรงที่ มี ลั ก ษณะเป น โดมรู ป หั ว หอม สี สั น สดใส ตั้ ง ตระหง า นสง า งาม ขนาบข า งด ว ยกํ า แพงของ
พระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยที่เดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเปนที่ระลึกคูกับมหาวิหารแหงนี้ พรอมกับ
การเรียนรูความเปนมาอันยาวนานของสถานที่สําคัญ นี้ควบคูกันไป มหาวิหารเซนต บาซิล สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan
the Terrible) เพื่อเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขี่ ม านานหลายรอ ยป ออกแบบโดยสถาปนิ ก ปอสนิ ก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด ว ยความงดงามของ
สถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงนี้มาก จึงมีคําสั่ง
ใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใหสถาปนิกผูนั้นสามารถสรางสิ่งที่สวยงามกวานี้ไดอีก
การกระทํ าในครั้งนั้ น ของพระเจา อี วานที่ 4 จึ งเป น ที่ ม าของสมญานาม Ivan The Terrible หรือ อี ว านมหาโหด นั่ น เอง ชม หอ
นาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจาก
ทั บทิ ม น้ําหนั ก 20 ตั น ซึ่ งพรรคคอมมิวนิส ตนํามาประดั บไวเมื่อป ค.ศ. 1995 ชม ห างสรรพสิ น ค ากุ ม (Gum Department
Store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาชั้นนํา จําหนายสินคาแบรนด
เนม เสื้ อ ผ า เครื่องสํ าอาง น้ํ าหอม แบรนด ดั งที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ เป น รุน ล าสุ ด (New Collection) ชม อนุ ส รณ ส ถานเลนิ น (Lenin
Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึม
แตยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมที่นี่ดวยความสงบเพื่อชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซึ่งเปดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไป
ถึง 90 กวาปแลวก็ตาม ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus Show) เปนการแสดงของสัตวแสนรู เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล
กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ หลังจากจบการแสดงทานสามารถถายรูปกับสัตวตางๆ
เพื่ อเปน ที่ระลึกอีก ดวย ** กรณี ละครสัตวงดการแสดง ซึ่ งบางกรณี ง ดการแสดง โดยไม แจงให ทราบลวงหนา ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาบริการสวนนี้ให ทานละ 10 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) **
 นําคณะเขาสูที่พัก Holiday Inn Seligerskaya / Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเทา
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วันที่หก

เชา

กลางวัน

เมื อ งมอสโคว - จุ ด ชมวิ ว สแปโรฮิ ล ล - สถานี ร ถไฟใต ดิ น เมื อ งมอสโคว - ห า งเวกั ส เมกะ สโตร - ท า อากาศยาน
นานาชาติ โดโมเดโดโว เมื องมอสโคว ประเทศรัสเซี ย - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(B/L/-)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดทั้งหมด
ถายรูปเปนที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควที่สรางเปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเปน 1 ใน 7 ตึก ที่สรางดวยรูปทรงเดียวกัน
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดด
เดน ทางสถาป ตยกรรมการตกแต งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ าใตดิน มีจุด เริ่ม ตน มาจากช วงแรกสุดที่ สตาลิ น
ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อ
ระลึ กถึ งคุ ณ ความดีข องวีรบุ รุษ (Monumental Art) ซึ่ งจะสื่อ ออกมาในรูปของงานป น รูป หลอ ภาพสลั กนู นต่ํ า ภาพวาดประดั บ
ลวดลายแบบโมเสก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
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18.40 น.

วันที่เจ็ด
07.30 น.

นํ า ท า นเดิ น ทางสู ห า งเวกั ส เมกะ สโตร (Vegus Mega Store) อิ ส ระช อ ปป ง สิ น ค าแบรนด ชื่ อ ดั ง อาทิ เช น Boss , Calvin
Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรืออาจจะเปนสินคาของฝากตางๆของประเทศรัสเซีย
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่
TG975 (เที่ยวบินตรง)
** ใชเวลาบินประมาณ 10 ชัว
่ โมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(-/-/-)

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
หองละ 2-3 ทาน

1 เด็ก 2 ผูใหญ เด็กมี
เตียง
(เด็กอายุไมเกิน 12 ป)

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง
(เด็กอายุไมเกิน 12 ป)

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไมรวม
ตั๋ว

16 – 22 กุมภาพันธ 2562

65,999

65,999

64,999

10,000

45,999

20 – 26 กุมภาพันธ 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
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** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น **
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถง
ึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **
** หากทานทีต
่ องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีท
่ ุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตาม
ความตองการของผูเดินทาง) **

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีตองการ Upgrade เปน ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณา
ติดตอเจาหนาเปนกรณีพิเศษ
 คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน
ได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงาน
เทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปน
เมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณา
ติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง
รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนา
ทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 คาทิปคนขับรถ และ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 36 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกคา 1 ทาน ตามธรรมเนียม
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกคา 1 ทาน ตามธรรมเนียม
คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 57 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา
(USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ
1.

2.

3.

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตอง
เช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไป
ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
นัก ท องเที่ ย วหรือ เอเย น ต กรุณ าชํ าระค าทั วรส วนที่ เหลื อทั้ งหมด ครบ 100% ก อ นวัน เดิ น ทางอย างน อ ย 21 วัน กรณี นั กท อ งเที่ ยวหรือ
เอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็
ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็
ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที
การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุด
ทําการของทางบริษัท
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

2.

2.1
2.2
2.3

3.
4.

5.
6.

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวัน
หนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน **
แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณี ที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน **
การเดิ นทางที่ ต อ งการัน ตี มัด จํ าหรือ ซื้ อ ขาดแบบมี เงื่อ นไข หรือเที่ ย วบิ นเหมาลํ า Charter Flight หรือ Extra Flight กั บสายการบิ น หรือ ผ าน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม
สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทาง
บริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป
ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วี
ซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทํา
การของทางบริษัท

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ
1.

2.
3.
4.

เนื่ อ งจากการวางแผนผั ง ห อ งพั ก ของแต ล ะโรงแรมแตกต า งกั น จึ ง อาจทํ า ให ห อ งพั ก แบบห อ งเดี่ ย ว (Single) , ห อ งพั ก คู แ บบ 2 ท า น
(Twin/Double) และ ห อ งพั ก แบบ 3 ท าน / 3 เตี ย ง (Triple Room) ห อ งพั ก แต ล ะประเภท อาจจะไม ติ ด กั น หรือ อยู ค นละชั้ น กั น และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเยปน
ตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณี ใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่ มีลั ก ษณะเป น อาคารแบบดั้ งเดิ ม (Traditional Building) ห องที่ เป นห องเดี่ย วอาจเปน ห องที่ มี ขนาดกะทั ด รัต และไม มีอ าง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ
4.
5.

6.

ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ
(หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไม
มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน
ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม
ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขาออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม
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ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา
คาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัย
สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น
มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญ ญาใดๆ แทนบริษั ท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทกํากับเทานั้น
นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท
อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือ
ไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทานั้น
สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ กีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอง
เครื่องบินเทานั้น
คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของ
โปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณี
ใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

