วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์ โรว์ฮิลส์
 (-/-/เย็น)

07.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิเคาท์เตอร์ สายการบินแอร์ โรวฟรอท อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู
7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES

10.15 น.

ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ SU 271
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**

16.15 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร** เวลาท้องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เป็ นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็ นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองหนึ่ง ประกอบด้วย
สถาปั ตยกรรมทั้งเก่าและใหม่มีโบสถ์ซ่ ึ งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามมากกว่า 200 แห่ ง
จากนั้น

นาท่านเดิ นทางสู่ ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิลส์ (Sparrow Hills) จุดชมทัศนี ยภาพของกรุ งมอสโคว์ที่สามารถชม
ด้านล่ างได้เกื อบทั้งหมด ปั จจุ บนั พื้นที่ ดงั กล่าวเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยที่
เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย

เย็น
ทีพ่ กั
วันทีส่ อง

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารโรงแรม
IZAMAILOVO DELTA HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่ มืองมอสโคว์
พระราชวังเครมลิน • โบสถ์ อัสสั มชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์ บาซิล • ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม
ชมโชว์ละครสั ตว์

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกาเนิดของประวัติศาสตร์
รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็ นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่นี่เปรี ยบเสมือนหัวใจของกรุ งมอสโคว์ อีก
ทั้งยังเป็ นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค์จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ
พระราชวังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซี ยเชื่อว่าที่นี่เป็ นที่สถิตของพระเจ้าปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สาหรับ
การจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศนาท่าน ชมพิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์ ต้ งั อยูอ่ ยู่

เทีย่ ง
จากนั้น

ในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่ งที่ไม่ควรพลาดชม ได้แก่ มงกุฎทองคาของราชวงศ์โมโนมาคจักรพรรดิคอนส
แตนติน โมโนมาคได้พระราชทานมงกุฎนี้
ให้กบั เจ้าชายวลาดิมีร์ โมโนมาค เมื่อราว
700 ปี เศษ มาแล้ว สวยงามมาก ทาจาก
ทองคาประดับด้วยขนเสื อเซเบิล (Sable)
และอัญมณี ล้ าค่าต่างๆ มากมาย และได้ใช้
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ.
2225 ท่านชม โบสถ์ อสั สั มชั ญวิหารหลวง
เก่าแก่ ที่ถือว่าสาคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่ง
สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้าง
ทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อน แล้วใช้เพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ชมระฆังพระเจ้ าซาร์ The Tsar Bellและปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ เป็ นตัวอย่างผลงานศิลปะชิ้นโตอัน
เลื่องชื่อของรัสเซีย ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็ นตัวดึงดูดให้ผคู ้ นมาเยีย่ มชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สาคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ สร้างในสมัยคริ สศตวรรษที่ 17 ที่เป็ นศูนย์
รวมเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรื อการประท้วงตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และยังถือ
ได้ว่าเป็ นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากที่ สุดในโลก บริ เวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานที่ สาคัญของ
ประเทศ อีกหลายแห่งที่สามารถ ได้ชม อันได้แก่

มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานที่ที่ซ่ ึ งถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์
จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซี ยโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด
สี สันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด เพื่อ
เป็ นอนุ สรณ์สถานในการรบชนะเหนื อกองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน และด้วยความสวยสดงดงาม วิจิตร
บรรจงของวิหาร จึงทาให้เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าอีวานที่ 4 เป็ นอย่างมาก จึงมีคาสั่งให้ปูนบาเหน็ จแก่
สถาปนิ ก ด้วยการควักลูกตาทั้งสองข้างทิ้งเสี ย เพื่อไม่ให้สถาปนิ คผูน้ ้ ี สามารถสร้างสิ่ งสวยงามกว่านี้ ได้อีก
การกระทาของพระองค์ในครั้งนั้น ส่ งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)

จากนั้น

เข้าชมและช้อปปิ งที่ ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม
(GUM Department store)สถาปั ตย

กรรมที่ เก่ า แก่ ข องเมื องมอสโคว์ สร้ า ง
ในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนั เป็ นห้างสรรพ
สิ นค้าชั้นนาจาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนม
เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง น้ าหอม แบรนด์
ดังที่มีชื่อเสี ยงที่เป็ นรุ่ นล่าสุ ด
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้น

นาท่านชมความน่ ารั กของบรรดาสัตว์แสนรู ้ และตื่ นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์
Circus Showโดยเป็ นนัก แสดงมื ออาชี พ พร้ อมกับ เหล่ า สัตว์ที่ไ ด้รับ การฝึ กฝนมาอย่า งดี หลัง จากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู ้เพื่อเป็ นที่ระลึกได้อีกด้วย

** กรณีละครสั ตว์ งดการแสดงซึ่งบางกรณีงดการแสดงโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การคืนค่ าบริการส่ วนนีใ้ ห้
ทีพ่ กั

IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่ มืองมอสโคว์

วันทีส่ าม

มอสโคว์ • สนามบินเมอร์ มรังส์ • เมือง Teliberka • ปฏิบตั ิการล่าแสงเหนือ

AUROLAR HUNTING

เมืองเมอร์ มรังส์

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั หรื อ บริการอาหารแบบกล่อง SET BOX

05.00 น.

เดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว

09.30 น.

ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว์ สู่ เมืองเมอร์ มรังส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1320

นา้ หนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้ องคานวณนา้ หนักกระเป๋าสาหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะ
มีการเรี ยกเก็บค่ าน้าหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริ ษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสมกับช่ วงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)
12.05 น.

เดินทางถึงเมืองเมอร์ มรังส์ ตั้งอยูบ่ ริ เวณอ่าวโคล่า Kola Bay โดยมีแหลมโคล่า ยื่นไปใน ทางด้านทิศเหนื อ
ติดกับประเทศนอร์ เวย์ ทางด้านตะวันตกติดกับประเทศฟิ นแลนด์

จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีป่ ุ่ น อาหารสไตล์ ญี่ปุ่น ร้ าน kay japanese food in Murmansk

จากนั้น

นาท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้าน เทอริ เบอร์ ก้า Teliberka หมู่บา้ นเทอริ เบอร์ กา้ ตั้งอยู่บนชายฝั่ งทะเลแบเร็ นตส์
มหาสมุทรอาร์ กติก ในแขวงโคลสกี้ (Kolsky) คาบสมุทรโคลา แคว้นเมอร์ มานสค์ โดยอยู่ห่างจากตัวเมือง
เมอร์ มานสค์ ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง สองชัว่ โมงครึ่ ง

ทุนดรา (Tundra) หรื อทุ่งหิ มะแถบขั้ว
โลก เทอริ เบอร์ ก้ า อยู่ บ นอ่ า วโคลา
(Kola) สุ ดปลายแผ่นดินรัสเซี ยทางทิศ
ตะ วั น ตก เฉี ย ง เ หนื อ ทางออ ก สู่
มหาสมุทรอาร์ กติก Teriberka เมือง
นี้ เป็ นจุ ดเด่ นใ นภาพย นตร์ เ รื่ อ ง
Leviathan Visit North Waterfall

สิ่ ง อั ศ จ ร ร ย์ ที่
ธรรมชาติรังสรรค์ข้ ึนมา หิ นก้อนกลม
เกลี้ยงเกลาหลายขนาด ถูกกัดเซาะด้วย
ลมและน้ าทะเล วางเรี ยงรายกันสุ ดลู ก
หู ลูกตาที่ธรรมชาติรังสรรค์เอาไว้ให้ดูยงิ่ ใหญ่และอลังการมาก เป็ นจุดที่ถ่ายรู ปดูเพลินมาก North Waterfall
สถานที่น้ ี เป็ นทะเลสาบมีลาธารเล็กๆ ไหลลัดเลาะรวมกันมาก่อนจะเป็ นน้ าตกบนหน้าผาสู งไหลลงสู่ ทะเล
and Dragon egg

อาร์ กติกใกล้ ข้ วั โลกเหนือทีส่ ุ ดการเดินทาง ถ้าพื้นถนน หิ มะยังไม่แน่น เราใช้รถ 4WD minivan เดินทางถึงจุด
ถ่ายณ ชายหาด Dragon egg beach แต่ถา้ ในเดือนที่หิมะตกหนัก รถเดินทางไม่ถึง เรา ต้องใช้การเดิ นทาง
ด้วย snowmobile เดิ นทางถึ งจุ ดถ่ า ยณ ชายหาด Dragon egg beach On Tiriberka transfer by 4WD minivan
(No Snow) or snowmobile (Snow) จุ ดถ่ ายรู ป ชื่ นชมความงามของฤดู หนาว Tiriberka มหาสมุทรอาร์ กติก
ทุ่งหิ มะแถบขั้วโลก Tundra

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้น

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมอร์ มงั ค์

21.00 น.

นาท่านเดินทางออก ตามล่ าหาแสงเหนือ หรื อ ปรากฏการณ์ ออโรร่ า (Northern Light)ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรื องบนท้องฟ้ าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริ เวณแถบขั้วโลก ปรากฏการณ์ออ
โรร่ าเป็ นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิ สิ กส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พ้นื โลก มันอาจปรากฏจากสิ่ ง

จางๆเป็ นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็ นสี ต่าง ๆ พุง่ กระจายภายในเวลาไม่กี่วนิ าที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมัน
จะแตะกับพื้น หรื อในเวลาอื่นอาจเห็นมันพุง่ สู งขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้า

*** ทั้งนีป้ รากฏการณ์ออโรร่ าแสงเหนือนี้ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกาหนดล่วงหน้ าได้ การจะได้ พบ
เห็นแสงเหนือจึงไม่ สามารถยืนยันได้ ว่าจะเห็นหรื อไม่ ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ และความปลอดโปร่ งของท้ องฟ้ าในเวลานั้น
ผู้เดินทางต้ องยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีทไี่ ม่ ได้ พบเห็นแสงเหนือนีด้ ้ วย***
วันทีส่ ี่

ฟาร์ มสุ นัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • กวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน • เมืองเมอมังค์ • เรื อตัดนา้ แข็งพลังงาน
นิวเคลียร์ เลนิน • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

จากนั้น

นาท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุ นขั แสนรู ้ ที่ ฟาร์ มสุ นัขไซบีเรี ยนฮัสกีพ้ นั ธุ์สุนขั ที่ฉลาดเฉลียวและ
แข็ ง แรงมาก โดยมี ค วามสามารถที่ จ ะสามารถลากเลื่ อ นบนน้ า แข็ ง หรื อ หิ ม ะได้ด้ว ย ทั้ง นี้ ท่ า นยัง ได้มี
ประสบการณ์ที่แสนสนุกในการนัง่ รถเทียมสุ นัขลากเลื่อนได้อีกด้วย

เทีย่ ง

ลิม้ รสอาหารท้องถิ่น ของชาวซามิ

จากนั้น

นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่ บ้านชาวซามิ Sami village(ใเวลาในการเดิ นทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) ชมประเพณี
วัฒนธรรม ของชาวพื้นเมื องที่ อยุ่อาศัยในแถวอาร์ ก ติ กที่ เรี ยกกันว่า แลปส์ (Lapps) หรื อ แลปแลนเดอร์
(Laplanders) ซึ่ งปั จ จุ บ ัน อาศัย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ห่ า งไกลทางตอนเหนื อ ของนอร์ เ วย์ สวี เ ดน ฟิ นแลนด์ และ
คาบสมุทรโคล่าของรัสเซี ย ทั้งยังได้รับการคุม้ ครองภายใต้สนธิ สัญญาระหว่างประเทศของชนเผ่าพื้นเมื อง
อีกด้วย บ้านของชาวซามิมีลกั ษณะเป็ นเต็นท์รูปกรวย ด้านในปกคลุมด้วยหนังและขนกวางเรนเดี ยร์ เพื่อให้
ความอบอุ่นและเป็ นฉนวนกันไฟไหม้ ตรงกลางเต็นท์จะมีเตาผิงไฟขนาดใหญ่ ทั้งนี้ท่านได้ชม สัตว์พ้นื เมือง

อย่างสัตว์พ้ืนเมือง อาทิเช่ น กวางเรนเดี ยร์ และสุ นขั ไซบีเรี ยนฮัสกี้ พร้ อมกับสนุ กสนาน กับการเล่นเกมส์
ท้องถิ่ นของซามิ และสัมผัสประสบการณ์ น่าตื่นเต้นกับการ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ **(ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศเอือ้ อานวย)

จากนั้น

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมอร์ มงั ค์

นาท่านชม

เรื อตัดน้าแข็งพลังงานนิวเคลียร์ เลนิน (Ice breaker Lenin)เรื อสาหรับการสารวจอาร์ กติค หรื อ สงคราม
สอดแนม ซึ่ งเป็ นเรื อทาลายน้ าแข็งรุ่ นแรกของโลก ที่ใช้พลังงานนิ วเคลียร์ เปิ ดตัวเมื่อปี ค.ศ.1957 จอดเทียบ
ท่าในเมืองมูร์มนั สค์แห่งนี้ หลังปลดระจาการมากกว่า8 ปี ปั จจุบนั ได้เปิ ดให้สามารถเข้าชมภายในตัวเรื อ ที่มี
การตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่ งประกอบไปด้วยห้องประชุ ม ห้องควบคุ ม ห้องบังคับการที่ อยู่บนสุ ดของเรื อ
ห้องแผนที่ และสะพานกัปตัน เป็ นต้น

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูขาปูยักษ์ Khamchatka ขาปูยกั ษ์ เสริ์ฟพร้ อมซีฟ้ ูด ไข่ หอยเม่ น หอย
เชลส์ หอยนางรม ณ Panoramic Restaurant "At Egoricha พร้ อมชมบรรยากาศวิวเมืองเมอร์ มังค์

ทีพ่ กั

PARKINN BY RADISON MURMANSK

หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์ มรังส์ มาตรฐานท้ องถิ่น

21.00 น.

นาท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรื อ ปรากฏการณ์ออโรร่ า (Northern Light)ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรื องบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริ เวณแถบขั้วโลก ปรากฏการณ์ออ
โรราเป็ นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิ สิ กส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พ้นื โลก มันอาจปรากฏจากสิ่ ง
จางๆเป็ นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็ นสี ต่าง ๆ พุง่ กระจายภายในเวลาไม่กี่วนิ าที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมัน
จะแตะกับพื้น หรื อในเวลาอื่นอาจเห็นมันพุง่ สู งขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้า

*** ทั้งนีป้ รากฏการณ์ออโรร่ าแสงเหนือนี้ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกาหนดล่วงหน้ าได้ การจะได้ พบ
เห็นแสงเหนือจึงไม่ สามารถยืนยันได้ ว่าจะเห็นหรื อไม่ ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ และความปลอดโปร่ งของท้ องฟ้ าในเวลานั้น
ผู้เดินทางต้ องยอมรับเงื่อนไขหากเกิดกรณีทไี่ ม่ ได้ พบเห็นแสงเหนือนีด้ ้ วย ***

วันที่ห้า
เช้ า

อนุสรณ์ สถานอัลโยชา • อนุสรณ์ สถานเรื อดานา้ • เมืองเมอร์ มรังส์ • บินภายในสู่ เมืองมอสโคว์
สถานนีรถไฟใต้ ดิน • ถนนอารบัต • ชมโชว์ละครสั ตว์
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านชม อนุ สรณ์ สถานอัลโยชา Alyosha Monumentอนุ สรณ์ สถานของทหารรัสเซี ยกับทหารโซเวียต
และเหล่าลูกเรื อนักบินเมื่อสมัยสงครามโลกที่ 2 โดยสร้ างขึ้นเพื่ออุทิศและราลึกเหล่าทหารกองทัพของโซ
เวียตที่ สามารถตรึ งกองกาลัง เพื่อหยุดยั้ง การรุ กรานของกองทัพเยอรมัน อนุ สรณ์ สถานแห่ งนี้ ได้รับการ
ออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซียนามว่า Pokrovskyเป็ นรู ปปั้ นทหารถือปื น ที่มีขนาดใหญ่ สู งกว่า 35.5 เมตร
น้ าหนักกว่า 5,000 ตัน ประกอบด้วยคาจารึ กต่างๆ เกี่ยกับการสู ้รบ และได้มีวธิ ี เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่
19 ต.ค. 1974

จากนั้น

นาท่านชม อนุสรณ์ สถานเรื อดาน้า Kursk submarine memorial ที่บนั ทีกรายชื่อและเหตุการณ์ที่สาคัญที่
เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุเรื อดาน้ าล่ม

สุ ดพิเศษ

ก่อนเข้าสนามบินนาท่านเดิ นทางสู่ ร้าน MCDONALD’S ที่บันทึกไว้ ว่าอยู่เหนื อที่สุดของโลก ให้ท่านได้ลิ้ม
ลองรับประทานเบอร์ เกอร์ ไก่ หรื อเนื้อ 1 set พร้อมน้ าดื่ม

จากนั้น

นาท่านเตรี ยมตัวเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมอสโคว์

13.10 น.

ออกเดินทางจากเมืองเมอร์มรังส์ สู่ มอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ เทีย่ วบินที่ SU1321

นา้ หนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้ องคานวณนา้ หนักกระเป๋าสาหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะ
มีการเรี ยกเก็บค่ าน้าหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริ ษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสมกับช่ วงวันเวลา และ
สภาพอากาศ)
15.30 น.

ถึง เมืองมอสโคว์ เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ (Moscow

Metro)

ตื่นตากับการผสมผสาน

ระหว่างเทคโนโลยีกบั สถาปัตยกรรมหลากหลายรู ปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี หิ นอ่อนเป็ นต้น นา
ท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(Arbat Street) ที่ต้ งั อยูใ่ นใจกลางของแหล่งประวัติศาสตร์ และ
ถือว่าเป็ นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว์ ที่มีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่ศตวรรษที่15 โดย
ตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ และยังเป็ นแหล่งชุมนุม
ของศิลปิ นอินดี้ ที่มาโชว์ฝีมือกันจัดแบบไม่มีใครยอมใคร

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร HARD ROCK CAFE อาหารสไตล์ ยุโรปแบบฟิ วชั่ น

ทีพ่ กั

IZAMAILOVO DELTA HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่ มืองมอสโคว์

วันที่หก

ตลาดอิสไมโลโว่ • พิพธิ ภัณฑ์ อวกาศรัสเซีย • หอส่ งสั ญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • มหาวิหารเซนต์
เดอะซาเวียร์ • สนามบินเชเรเมเตียโว

 (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

ากนั้น

น าท่ า นเข้า สู่ ตลาดอิส ไมโลโว่ (Izmailovo Market)ตลาดสิ น ค้า หัต ถกรรมและของเก่ า อัน ลื อ ชื่ อ ของ
ประเทศรั ส เซี ย หรื อ จตุ จ ัก รแห่ ง
ประเทศเทศรั ส เซี ย ตลาดนี้ เป็ น
ศู นย์ก ลางทางการค้า ของที่ ร ะลึ ก
และของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่
แห่ งกรุ งมอสโคว เรี ยกได้วา่ ราคา
ถู ก ที่ สุ ด แ ล ะ ยั ง มี ใ ห้ เ ลื อ ก
หลากหลายคุ ณ ภาพและราคา
พร้อมให้อิสระแก่ท่านได้เดินเที่ยว
ชมและเลือกซื้ อของที่ระลึก

จากนั้น

ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ วกาศรั ส เซี ย Museum Of Cosmonauticsนั้น นับ ว่ า เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
น่ าสนใจอี กเเห่ ง เพราะมันจะเเสดงให้คุณเห็ นถึ งความยิ่งใหญ่ข องรั สเซี ยในช่ วงปี ค.ศ.1960 ที่เป็ นยุคที่
มนุ ษยชาติกาลังสนใจในเรื่ องของท้องฟ้ า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทาให้พวกเขาเเละอเมริ กนั ต้องขับเคี่ยวกัน
อย่างหนักเพื่อพิชิตอวกาศให้ได้ เเละรัสเซี ยก็นบั ว่ามีความโดดเด่นเเละสาเร็ จในหลายๆ เรื่ องเลยก็วา่ ได้ ซึ่ ง
เรื่ องราวทั้งหมดนั้นถูกจัดเเสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เเห่งนี้ที่ใครมาเที่ยวชมเเล้วจะต้องประทับใจอย่างเเน่นอน

จากนั้น

นาท่านสู่ ตึกหอส่ งสั ญญาณโทรทัศน์
Ostankinoให้ คุ ณ ได้ เ ห็ น วิ ว เหนื อ

เมืองหลวงของรัสเซียจากความสู ง
ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ก็ ท า ห น้ า ที่
ออกอากาศจากสถานี โทรทั ศ น์
จ านวนมากไปยัง บ้ า นเรื อนชาว
รัสเซี ย เดินทางไปที่จุดชมวิวของหอ
ส่ งสัญญาณนี้ เพื่อรับชมความบันเทิง
ส ด ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ทิ ว ทั ศ น์ สุ ด

อลังการ หอส่ งสัญญาณนี้ โดดเด่นอยูบ่ นเส้นขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็ นหนึ่งในอาคารที่ยืน
อยูด่ ว้ ยตัวเองที่สูงที่สุดในโลก หอนี้ เป็ นผลงานการออกแบบของสถาปนิ ก Nicolai Nikitineแต่ผนู ้ าโซเวียต
Nikita Khruschevได้ทาการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ ี ทาให้สถาปนิ กผูน้ ้ ี วาง
หมวกไว้ใ ต้หินที่ ฐานหอเพื่ อเป็ นสั ญลัก ษณ์ แสดงความเคารพต่ อผูน้ า ยืนที่ ฐานเพื่ อชื่ นชมขนาดอัน น่ า
ประทับใจของโครงการที่มีตน้ ทุนสู งถึง 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เทีย่ ง

น าท่ า นไปยั ง ร้ าน 7th HEAVEN RESTAURANT รั บ ประทานมื้ อ อาหารสุ ดหรู ที่ ท่ า นจะได้ สั ม ผั ส กั บ
บรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุ งมอสโคว์ ระดับความสู ง 328 M. ณ Ostankino Tower

จากนั้น

ชมมหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ หรื อที่เรียกกันว่ า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)เป็ นวิหารที่
ใหญ่ที่สุดในรัสเซี ยและสู งที่สุดในโลก ตั้งอยูต่ ้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซี ย สร้าง
ขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่ งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็ น

เจ้าที่ ทรงช่ วยปกป้ องรั ส เซี ยให้ร อดพ้นจากสงครามนโปเลี ย น โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวีย ร์ ใช้เ วลา
ก่ อ สร้ า งนานถึ ง 45ปี ในสมัย ของสตาลิ น เคยสั่ ง ให้ ทุ บ ท าลายมหาวิ ห ารแห่ ง นี้ จนกระทั่ง ในสมัย
ประธานาธิ บดี บอริ สเยลซิ น จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ งด้วยเงิ นบริ จาคและพลังความศรัทธาของ
ผูค้ น ดังนั้นที่นี่จึงเป็ นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่ งนี้ จึงกลายเป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ในการประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติทางคริ สตศาสนาของประเทศรัสเซี ย

15.00 น.

ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์

19.25 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟอท (SU) เทีย่ วบินที่ SU 270

วันทีเ่ จ็ด
08.20 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ • กรุ งเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
.........................................................................................................................

หมายเหตุ : หากสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่ างๆในรายการมีการปิ ดโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยเป็ นการปฏิบัติการ
ทางรัฐบาลหรื อหน่ วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จดั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับและเปลีย่ นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนีล้ ูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทาการจองทุกครั้ง

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ ....รัสเซีย ตามล่ าหาแสงเหนือ เมอร์ มงั ค์ 7 วัน 5 คืน
บินตรงสู่ มอสโควโดยสายการบินแอโรฟอทไทย(SU)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว

24 ธ.ค.62

30 ธ.ค.62

SU271/SU270

73,900

73,900

72,900

6,000

26 ธ.ค.62

01 ม.ค.63

SU271/SU270

74,900

74,900

73,900

6,000

27 ธ.ค.62

02 ม.ค.63

SU271/SU270

74,900

74,900

73,900

6,000

01 ม.ค.63

07 ม.ค.63

SU271/SU270

72,900

72,900

71,900

6,000

22 ม.ค.63

28 ม.ค.63

SU271/SU270

69,900

69,900

68,900

6,000

05 ก.พ.63

11 ก.พ.63

SU271/SU270

69,900

69,900

68,900

6,000

13 ก.พ.63

19 ก.พ.63

SU271/SU270

69,900

69,900

68,900

6,000

** คณะเดินทางจานวน 30 ท่ านต่ อกรุ๊ป**

อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้ อมกรุ๊ ป บินตรงกรุ งเทพฯ – มอสโคว์ - กรุ งเทพฯ
สายการบินแอโรฟอท Aeroflot (SU) และตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ เส้ นทาง มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ ชั้ น
ประหยัด
ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิ ทธิ์เก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 30 กก.ต่ อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ
ตั๋วเครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลับ มอสโคว-เมอร์ มังค์ -มอสโคว
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 30 กก.ต่ อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ าทีพ่ กั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
ค่ าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, นา้ ดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วคนไทย
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ านา้ หนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่ อท่าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ทีไ่ ม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมื อง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื องและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมื องไทย และ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ ท่าน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคาค่ าทัวร์ เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 20 วันก่ อนการ
เดินทาง
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า 15 วันมิฉะนั้น ถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดิ นทางต้ อ งทาก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษัทฯจะคื นเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณี
วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้ ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ต าม
ความเป็ นจริง

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• กรณีทที่ ่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณา
สอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วหรื อชาระค่ าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน
หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี

โรงแรมทีพ่ กั
❖ สาหรั บห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้ น กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน บริ ษัทฯ
ขอแนะนาให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่ กับเตียงพับ
เสริม
❖ การวางแปลนห้ อ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมจะมี ค วามแตกต่ า งกั น อาจท า ให้ ห้ อ งพั ก แบบเดี่ ย ว Single ห้ อ งคู่
Twin/Doubleอาจจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้ น
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรั ดและไม่ มีอ่างอาบน้า ซึ่ งขึน้ อยู่
กับการออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้น ๆ และห้ องพักแต่ ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกัน
❖ กรณีมีการจัดงานประชุ มนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึน้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ายเมือง เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
➢ เทีย่ วบิน ราคา และรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้ น (หนั งสื อเดินทางต้ อ งมีอายุเหลื อใช้ งานไม่ น้อ ยกว่ า 6 เดื อน บริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลื อไม่ ถึ งและไม่
สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากผู้เดินทางประสบเหตุ สภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ ได้ เกิดจาก
อุ บั ติ เหตุ ใ นรายการท่ อ งเที่ย ว (ซึ่ งลู ก ค้ า จะต้ อ งยอมรั บ ในเงื่ อ นไขนี้ใ นกรณี ที่เกิด เหตุ สุ ด วิสั ย ซึ่ งอยู่ นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )

➢ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากท่ านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯ ไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ, ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
➢ กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคื นเงินและไม่ สามารถ
เปลี่ยนชื่ อได้ หากมีการปรั บราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่ าน้ามันหรื อค่ าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษัท สงวนสิ ทธิ์ปรั บ
ราคาตั๋วดังกล่าว
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุ ด เปี ยกนา้ การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ทีไ่ ม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้ า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ องทา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ า
อย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

