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วันที่สาม
วันที่สี่
วันที่หา้

ตารางการเดินทาง
กรุงเทพ - มอสโคว์ - ละครสัตว์ (-/-/D/)
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อสั สัมชัญ- จัตรุ สั แดง–
มหาวิหารเซนต์บาซิล– กุม
(B/L/D)
ซาร์กอส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-METRO-IZMAILOVSKY SOUVENIR (B/L/D)
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– ถนนอารบัต (B/L/-)
กรุงเทพ ฯ
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วันแรก
07.30 น.
สะดวก
10.10 น.
15.55 น.

คํา่

วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพ - มอสโคว์ - ละครสัตว์

(-/-/D/)

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 2 ชั้น 4
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
 ออกเดินทาง สู่มอสโคว์ โดยสายการบินไทย (TG) เทีย่ วบินที่ TG974
เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั ่วโมง)
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
นําท่านชมเซอร์คสั Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรูม้ ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง
ผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะ
มีบริการ ถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งด
หรือ ชม
การแสดงที่ YAR RESTAURANT )
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ กั HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อสั สัมชัญ - จัตรุ สั แดง–
มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม
(B/L/D)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่(B/L/D/)
งนครเคียฟ
เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรบั สัง่ ให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็ น
เหมือ นหัวใจของกรุ งมอสโคว ตามความเชื่ อของชาวรัส เซี ยเครมลิ นคื อที่ ส ถิต ย์ข องพระเจ้า ปั จจุ บัน
พระราชวังเครมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์ และที่ต้งั สถานที่สาํ คัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอ
ระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
จากนั้ นเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริ เวณ
พระราชวัง เครมลิ น พิพิธ ภัณฑ์นี้ เป็ นสถานที่เก็บ สมบัติล้ําค่ ากว่ า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธ ต่างๆ
เครื่องป้ องกันตัว หมวก เสื้ อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์
พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง
จากนั้ น ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สาํ คัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดย
สร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้ อมปื นใหญ่, หอระฆัง
พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียง
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วันละ 4 รอบเท่านั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง
เคร่งครัด) (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุ ญาตให้เข้าชมด้านใน)
จากนั้น ชม โบสถ์IVAN THE GREAT BELL-TOWER
กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทาง สู่ จัตรุ สั แดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็ นสถานที่สาํ คัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็ น
จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็ นสถานที่เก็บศพเลนิ น
ศาสดาของประเทศสังคมนิ ยม สร้า งด้ว ยหินแกรนิ ต
และหิ นอ่ อน นั บล้านชิ้ นตอกลงบนพื้ นจนกลายเป็ น
ลานหินโมเสกเป็ นพื้ นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัส
แดงนั้น เป็ นที่ต้งั ของกิโลเมตรที่ศนู ย์ของรัสเซีย สังเกตุ
ได้จากที่พนถนนจะมี
ื้
สญ
ั ลักษณ์เป็ นวงกลม และภายใน
วงกลมนี้ เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลม
นั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตวั เองไปด้านหลังเพื่อ
อธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของ
จัตุรัสแดงนี้ มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหน้าที่เป็ นสถานที่จัดงานสําคัญๆ ต่างๆ ของ
รัสเซี ยมาหลายยุ คหลายสมัย บริ เวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีก
มากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รสั เซีย
นําท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL (ผ่านชมด้านหน้า)
หนึ่ ง สถาปั ตยกรรมที่ กลายเป็ นสัญ ลัก ษณ์สําคัญของกรุ ง
มอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็ นโดมรูปหัวหอม สีสัน
สดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกําแพงเครมลิน
สร้างขึ้ นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็ น
อนุ สรณ์ส ถานในการรบชนะเหนื อ กองทัพของมองโกลที่
เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มา
นานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิ ก ปอสนิ ก ยาคอฟ
เลฟ (Postnik Yakovlev) และด้ว ยความงดงามของ
สถาปั ตยกรรมจึงทําให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีว านที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหา
วิหารแห่งนี้ มากจึงมีคําสัง่ ให้ปูนบําเหน็ จแก่สถาปนิ กผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ใ ห้
สถาปนิ กผูน้ ้ั นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ ได้อีก การกระทําในครั้งนั้ นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็ น
ที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุด
ในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้ อกัน อย่างหลากหลายชนิ ด ห้างสรรพสินค้า
กุม หรื ออีกสถนที่หนึ่ งที่มีสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุ ม ก่อสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.
1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้ นค้าเปิ ดให้
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คํา่

วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง

บริการมากมายสําหรับให้ผทู ้ ี่เดินทางหรือผูท้ ี่ชอบการช้อปปิ้ งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะ
มีท้งั รูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรู หราโอ่อ่า และที่สาํ คัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดง
ห้างสรรพสินค้ากูมมีการจําหน่ ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้ อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่
มีชื่อมียี่หอ้ เครื่องสําอางค์ นํ้าหอม และสินค้าที่เป็ นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลาย
ทีเดียว
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ กั HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ซาร์กอส (Zagorsk) - MATRESHAKA FACTORY – METRO - IZMAILOVSKY SOUVENIR
(B/L/D)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ สู่เมืองซากอร์ส ซึ่งห่างจากตัวมอส
โคว์ไปประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชั ่วโมง ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและ
เก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิ ลปะการร้อง
เพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจํานวนนับร้อยคน
"เซอร์กาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรือ "ซาร์กอส" (Zagorsk) อีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่ งของแคว้นมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ห่างจากกรุง
มอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้าน
สถาปั ตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด ยังมีชื่อเสียงใน
เรื่องของอารามออร์โธดอกซ์ (Orthodox) ซึ่งเป็ นกลุ่มสถาปั ตยกรรมของทรินิตี เซอร์กิอุส ลาวรา (Trinity
Sergius Lavra) ที่ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกใน 1993 อีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นําท่านกลับสู่ กรุงมอสโคว์
นํ า ท่ า นชม สถานี ร ถไฟใต้ดิ น กรุ ง มอสโคว (METRO) ทั้ง นี้
ขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการ
เดินทางวันนั้นๆ สถานี รถไฟใต้ดิน สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1931
โดยได้รบั การยกย่องจากทัว่ โลกว่าเป็ นสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดินที่สวย
ที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานี จะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานี รถไฟใต้ดิ นได้กลายเป็ นหลุ ม
หลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และ
บางสถานี ยงั เป็ นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ในปั จจุบนั รถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย
156 สถานี ดว้ ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.
นําท่านเดินทางสู่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกล้กบั Izmailovo Royal Estate จึงเป็ น
ที่มาของชือ่ Izmailovsky ที่เป็ นชื่อของตลาดนั ดแห่งนี้ นัน่ เอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่น่าซื้ อหาก็มี ตุก๊ ตา
แม่ลูกดก เป็ นตุก๊ ตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็ นชั้นๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก ในการซื้ อสินค้า
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คํา่

วันที่สี่

เช้า

กลางวัน

18.25 น.

จากรัสเซียควรระวังการซื้ อภาพวาดสีน้ํามันเก่าๆ
และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาไว้ให้มากๆ เนื่ องจากว่ามีกฏหมายห้ามนําของเก่าเหล่านี้ ออกนอกประเทศรัสเซีย
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ กั HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– ถนนอารบัต

(B/L/-)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ (SPARROW HILLS) หรือเนิ นเขานกกระจอก เป็ น
บริ เวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้ องล่ างได้โดยทั้งหมด จึงทําให้เลนิ นผูน้ ํ าพรรค
คอมมิวนิ สต์ในอดีต เลือกเนิ นเขานกกระจอกแห่งนี้ เป็ นที่ต้งั บ้านพักของตน ปั จจุบันพื้ นที่ดังกล่ าวเป็ น
ที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว ที่คู่รักนิ ยมมาถ่ายภาพแต่งงาน
รวมถึงเป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดิน ชมถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแต่
ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็ นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปิ นที่มีผูอ้ ุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต
ถนนอารบัตเป็ นย่านที่พกั ของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต์ปัจจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนน
คนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ นจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ
ได้เวลาอําลากรุงมอสโคว์ จากนั้นนําท่าน สนามบินดามาเดียดาวา
 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG975
(มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)

วันที่หา้

กรุงเทพ ฯ

(-/-/-)

07.30 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***********************************

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทผี่ เู ้ ดินทางตํากว่
่ า 20 ท่าน ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม
-----------------------------------------------
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ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ทาํ การจองไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋ว
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

06-10 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
20-24 มี.ค.62

พักเดียวเพิ่ม

38,888

38,888

37,888

6,000

39,888

39,888

37,888

6,000

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํากว่
่ า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํากว่
่ า 15 ท่าน หรือตํากว่
่ ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สํารองทีน่ ั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง
ทีน่ ั ่งจะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านั้น
งวดที่ 2 :ชําระยอดส่วนทีเ่ หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
 หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษทั ฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
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กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรม
และในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสําคัญ

ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้ น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนํ าให้ท่าน
เปิ ดห้องพัก เป็ น 1TWN +1SGL จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง สายการบิน ให้ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ น
เครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องระหว่างประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ฟ//รวมภาษีสนามบิน
และธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิง
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ้ามันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
แจกนํ้าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่ามัคคุเทศก์อาํ นวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้ น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุตาํ ่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปไกดท้องถิ่น 3 เหรีญ USD /ท่าน X 4 วัน =12 USD
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 4 วัน= 8 USD
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 5 วัน =15 USD
รวมทิป 35 USD /ท่าน/ทริป / ส่วนของหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยูก่ บั ความประทับใจของท่าน

ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งตั ๋วเครือ่ งบินและทีน่ ั ่งบนเครือ่ งบิน
ทางบริษัทได้สาํ รองที่นัง่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย
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สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน ตามที่เกิดขึ้ นจริง ณ สายการบินนั้นๆ
หากตัว๋ เครื่องบินมีการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิ ด
ประตูฉุกเฉินได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอํานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึ้ นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
หมายเหตุ
บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋ ทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่
เกิดขึ้ นในกรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรื อเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างาน
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรือ
คนต่างด้าวที่พาํ นักอยู่ในประเทศไทย
ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศ ไมว่ากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทําโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
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