

มอสโคว์ ซากอร์ ส 5 วัน 3 คืน

นิสถาน
บินลัดฟ้ าเปิ ดดินแดนหลังม่ านเหล็ก สั มผัสดินแดนหมีขาว “รัสเซีย” อดีตประเทศมหาอานาจซีกโลกสังคมนิยม ที่ปัจจุบนั
มีระบอบการปกครองเป็ นประชาธิปไตยแบบตะวันตก ความยิง่ ใหญ่ของพระราชวังสถาปั ตยกรรมของรัสเซี ย
หลังป้ อมปราการ เครมลิน กาแพง โบสถ์รูปโดมหัวหอม ล้วนงดงามเก่าแก่ดงั่ ภาพในจินตนาการ
นาท่านท่องเที่ยวชมเมืองมอสโคว์ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปั ตยกรรม
สนุกกับกิจกรรมนัง่ รถเทียมสุ นขั ฮัสกี้ลากเลื่อน (ช่ วงฤดูหนาว)
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กาหนดการเดินทาง
23 - 27 กันยายน 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561 วันปิ ยะ
11 - 15 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 ปี ใหม่
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 28 มีนาคม 2562

พักห้อง 2 /พัก 3ท่าน

33,900.34,900.33,900.33,900.35,900.33,900.33,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม
6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.-

**รายการนี้ ไม่มีราคาเด็ก ซึ่งใช้อตั ราเดียวกับผูใ้ หญ่**

วันแรก
กรุงเทพฯ – มอสโคว์
1130 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ N สายการบินเติรก์ เมนิสถาน เจ้าหน้าที่
คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ
1405 ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินเติรก์ เมนิสถาน เที่ยวบินที่ T5 648
1925 ถึงสนามบินนานาชาติอาชกาบัต ประเทศเติรก์ เมนิ สถาน (รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 1.10 ชม.)
2035 ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ เที่ยวบินที่ T5 707
2240 ถึงสนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) นาท่านผ่านการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Vega Best Western Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง

เช้า

ซากอร์ส – โบสถ์ทรินิตี้ - โบสถ์อสั สัมชัญ - IZMAILOVO MARKET

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส Zagorsk ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1354 โดยนักบุญเซอร์เกอ
เยฟ โปสาด หรือเซอรีเจียสแห่งราโดเนช (Radonezh) เมืองซาร์กรอสเปรียบได้กบั ศูนย์รวมทาง
ศาสนา เนื่ องจากประกอบด้วยสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนามากมาย ชมโบสถ์
เก่าแก่ที่ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสาหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สาหรับ
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นักร้องนาสวด ชั้นล่างเป็ นห้องครัวสาหรับทาอาหารให้กบั คนจน จากนั้นชม โบสถ์ทรินิตี้ Holy
Trinity สถาปั ตยกรรมเป็ นแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง มีโลงศพเงินของนักบุญเซอร์เจียส ผูก้ ่อตั้ง
เมืองซากอร์ส ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการ
จูบฝาโลงศพของท่าน จากนั้นชม โบสถ์อสั สัมชัญ Assumption Church สร้างเลียนแบบโบสถ์ที่
พระราชวังเครมลิน วิหารหลวงที่เก่าแก่ สาคัญ และใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบน
โบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว สร้างโดยพระเจ้าอีวานที่ 3 มหาราชในปี ค.ศ. 1559 - 1585
สร้างโดยสถาปนิ กที่มีชื่อเสียงจากอิตาลีชื่อ อริสโตเติล ฟิ โอราวานติ
เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดนัดจตุจกั รของกรุงมอสโคว์ ที่รวบรวมสินค้าพื้ นเมืองนานา
ชนิ ด ไว้จาหน่ ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่วา่ จะเป็ นนาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลกู ดก,ผ้าคลุมไหล่, อาพัน ฯลฯ
อิสระให้ท่านใช้เวลาเลือกซื้ อของที่ระลึกได้อย่างเต็มที่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Vega Best Western Hotel หรือเทียบเท่า

สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์– จัตรุ สั แดง –
โบสถ์เซนต์บาซิล – สุสานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ Moscow Metro ที่ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นสถานี รถไฟใต้ดินที่
สวยงามที่สุดในโลก เปิ ดให้สาธารณชนใช้บริการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็ น 11 สาย
รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และได้รบั การยอมรับว่าเป็ นสถานี รถไฟใต้ดินที่สวยงามที่สุดในโลก งดงาม
ด้วยงานทางด้านสถาปั ตยกรรมที่ปราณีตอ่อนช้อยสวยงาม ตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดับด้วย
ภาพวาดสีน้ ามัน โคมไฟคริสตัลหรูหราออกแบบตกแต่งที่แตกต่างไปตามยุคสมัย โดยนาท่านชม เริ่มตั้งแต่
สถานี Ploshchad Revolyutsii , Komsomolskaya, Novoslobodskaya, Smolenskaya, Kievskaya,
Arbatskaya จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Alexander Garden สวนสาธารณะแห่งแรกในกรุงมอสโคว์ ตั้งอยู่
บริเวณฝัง่ ตะวันตกของกาแพงเครมลิน อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและดอกไม้นานาพรรณ จากนั้น
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เที่ยง

บ่าย

คา่

วันที่สี่

นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ
เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรบั สัง่ ให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็ น
เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า จากนั้นนาท่าน
เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยูใ่ นบริเวณพระราชวังเครม
ลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัติล้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก
เสื้ อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัตริยพ์ ระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหา
ดูได้ยากยิ่ง ชมจัตรุ สั มหาวิหาร Cathedral Square หรือ Sobornaya Square เป็ นจัตุรสั กลางของกรุงมอสโกเค
รมลิน จัตุรสั นี้ เป็ นที่ต้งั ของมหาวิหารทั้งสามแห่งซึ่งตั้งอยูต่ รงกลาง อันได้แก่ วิหาร Dormition วิหาร
Archangel และ Cathedral of the Annunciation
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

เดินทางสู่บริเวณจัตรุ สั แดง (Red Square) ถือเป็ นหัวใจของกรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ที่มีเหตุการณ์
สาคัญต่างๆเกิดขึ้ นที่นี่ เคยใช้เป็ นที่ชุมนุ มทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต โบสถ์เซ็นต์บาซิล St.Basil
Cathedral สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9
ยอด เพื่อเป็ นอนุ สรณ์มีชยั ชนะเหนื อพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสาหรับสวดมนต์ใน
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 สุสานเลนิน Lenin Mausoleum สร้างในปี ค.ศ. 1929 สุสานเเห่งนี้ นับว่ามี
ความสาคัญอย่างมากต่อชาวรัสเซีย และโลกคอมมิวนิ สต์ เพราะเป็ นจุดที่เหล่าบรรดาผูท้ ี่รกั ในอดีตท่านผูน้ า
และบรรดานักท่องเที่ยวจะได้มาเห็นร่างของท่านได้อย่างใกล้ชิด หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยูบ่ นป้อมสปาส
สกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สต์นามา
ประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม และเลือกซื้ อ
สินค้าแบรนด์เนมชั้นนาภายใน ห้างสรรพสินค้ากุม Gum Department Store สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของ
เมืองที่มีความสวยงามโดดเด่น
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Vega Best Western Hotel หรือเทียบเท่า
ฮัสกี้ พาร์ค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – วอร์คกิ้ งสตรีทอารบัท – สแปร์โรว์ฮิลล์
พระราชวังฤดูรอ้ นโคโรเมเนสโคว
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เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
@1@ นาท่านชม ประตูชยั Triumphal Arch ถูกสร้างใน ค.ศ. 1829-1834 ตั้งอยูบ่ ริเวณจัตุรสั Tverskaya
โดยถูกสร้างแทนประตูชยั เก่าที่สร้างจากไม้ในปี ค.ศ. 1814 ผ่านชม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Poklonnaya
Hill อีกมุมของรัสเซียที่สามารถชมวิวเมืองจากความสูง 171 เมตรจากระดับน้ าทะเล แวะถ่ายรูปกับ อารามชี
โนโวดิชีนี คอนแวนน์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็ นที่คุมขัง พระนางโซเฟี ย และบรรดาเชื้ อพระวงศ์ฝ่าย
หญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปั จจุบนั ใช้เป็ นสุสานสาหรับสุภาพสตรีคนสาคัญๆ ระดับประเทศไม่
ว่าจะเป็ นอดีตสุภาพสตรี หมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ (รายการนี้ จะพาชมทดแทน รายการ ฮัสกี้
พาร์ค) @1@
@@2@@ หมายเหตุ ช่วงฤดูหนาวในเดือนที่หิมะตก เริ่มธันวาคม จะปรับเข้ารายการนี้
นาท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่ ฮัสกี้ พาร์ค Husky Park เลือกนัง่ รถเทียมสุนัขฮัสกี้ ลากเลื่อน Husky
Sledding ได้ที่นี่ (ไม่รวมในค่าใช้จ่ายทัวร์)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านชม วิหารเซนต์ซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) ด้านในห้าม
ถ่ายภาพ วิหารที่สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัย
ชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามสมัยนโปเลียน โดยใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองติดกับแม่น้ ามอสโคว์
รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็ นรูปนักรบโบราณกับกษัตริยท์ ี่สวยงามและเหมือนจริงปั จจุบนั วิหารนี้ ใช้
ในการประกอบพิธีกรรมสาคัญระดับชาติของรัสเซีย นาท่านสู่ยา่ น ถนนอารบัท ARBAT WALKING
STREET เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็ นถนนศิลปิ นและแหล่งพบปะของผูค้ นในเมือง เป็ นทั้งย่านการค้า
และแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่าง ๆ มีศิลปิ นมานัง่ วาดรูป ทั้งรูป
เหมือน ภาพขาว-ดา ภาพสีต่าง ๆ และรูปล้อเลียน มีเวลาท่านเลือกซื้ อของที่ระลึก เดินทางสู่สแปร์โร่ฮิลล์
Sparrow Hill หรือ เนิ นเขานกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของ
รัสเซีย ที่นี่จะเป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัย
ของสตาลิน คือ ตึกที่ทาการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พกั อาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์
นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเ่ ป็ นจานวนมาก จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดู
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ร้อนโคโลเมเนสโคว (Kolomenskoye Tzar)(ชมภายนอก) เป็ นพระราชวังไม้ที่ต้งั อยูร่ ิมฝัง่ แม่น้ ามอสควา
ซึ่งเป็ นพระราชวังเก่าแก่ต้งั แต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิสที่ 1บิดาของพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์ได้ระดม
ช่างฝี มือเยี่ยมกว่า 200,000 คนเพื่อมาสร้างพระราชวังแห่งนี้ โดยเฉพาะ ให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของ
พระราชวัง
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร
นาท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว
2335 เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเติรก์ เมนิสถาน เที่ยวบินที่ T5 762

วันที่หา้
กรุงเทพฯ
0520 ถึงสนามบินนานาชาติอาชกาบัต ประเทศเติรก์ เมนิ สถาน (รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 2.25 ชม.)
0745 เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเติรก์ เมนิสถาน เที่ยวบินที่ T5 645
1605 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ่ ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้วในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ
ทั้งสิ้ นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศ และ
เหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

6/9

PRUS001 มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน 3 คน T5



อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนี ยมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3.ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (3 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็ น 4 วัน รวมเท่ากับ 12 USD)
6.ค่าทิปคนขับรถ (2 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็ น 4 วัน รวมเท่ากับ 8 USD)
7.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (3 USD/ท่าน/วัน) (คิดเป็ น 5 วัน รวมเท่ากับ 15 USD)
8.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
เงื่อนไขการจอง
1.ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั ่งจะยืนยันเมื่อได้รบั
เงินมัดจาแล้วเท่านั้น
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
3.หากท่านที่ตอ้ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้ น
4. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
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ครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั วิ ีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจาเป็ น ทางบริษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั ๋วเครื่องบินและที่นั ่งบนเครื่องบิน
1.ทางบริษัทได้สารองที่นัง่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย สาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง
2.หากตัว๋ เครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3.นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้
ที่นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
2.แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
4.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้ เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนี ยมใน
การมัดจาตัว๋
7.กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียง
2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิตา่
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3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัด
รัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้ นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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