บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

รัสเซีย : มอสโคว์-มูรม์ นั สค์ 6 วัน 4 คืน
เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)

ตารางการเดินทาง
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่

สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต-มอสโคว์ - METRO –ถนนอารบัต
MOSCOW – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
MURMANSK –MOSCOW

วันที่หา้

มอสโคว์-จัตุรสั แดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล- ห้างกุม-พระราชวังเครมลินพิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อสั สัมชัญ-สนามบิน

วันที่หก

กรุงเทพ ฯ

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com

(-/-/D)
(B/L/D)
(B/L/D)
(B/L/D)
(B/L/D)
(-/-/-)
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อัตราค่าบริการ
ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

วันเดินทาง

พักเดียวเพิ่ม

19-24 ต.ค.62
09-14 พ.ย.62
23-28 พ.ย.62
07-12 ธ.ค.62

55,999.- 55,999.-

55,999.- 6,500.-

21-26 ธ.ค.62

56,999.- 56,999.-

55,999.- 6,500.-

60,999.- 60,999.-

60,900.- 8,500.-

55,999.- 55,999.-

54,999.- 6,500.-

28 ธ.ค.-02 ม.ค.63

25-30 ม.ค.63
08-13 ก.พ.63
29-ก.พ-25 มี.ค.63

21-26 มี.ค.63
28 มี.ค.-02 เม.ย.63
วันแรก
02.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต-มอสโคว์ - METRO –ถนนอารบัต

(-/-/D)

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4
เคาน์เตอร์ D1 – D4 ประตู 3 โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 642
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
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04.40 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (DME)โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 642
(10.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต ASB )

13.20 น.
15.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (DME) โดยเที่ยวบินที่ T5 705
เดินทางถึง สนามบิน MOSCOW (DME) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
นาท่านชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี
METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ สถานี รถไฟใต้ดิน สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รบั การยกย่องจากทัว่ โลก
ว่ า เป็ นสถานี ร ถไฟฟ้ า ใต้ดิ น ที่ ส วยที่ สุ ด ในโลก ซึ่ ง ในแต่ ล ะสถานี จ ะมี ก ารตกแต่ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ในสมั ย
สงครามโลกครั้งที่ 2 สถานี รถไฟใต้ดินได้กลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการ
ก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานี ยงั เป็ นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ใน
ปั จจุบนั รถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานี ดว้ ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.

จากนั้ น ให้เวลาอิ สระทุกท่ านเดิน ช็อปปิ้ ง ถนนอารบั ต ถนนคนเดิน ที่ มีชื่อเสีย ง ชื่อ ถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแต่
ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็ นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปิ นที่มีผู้อุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนน
อารบัตเป็ นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ นจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ฯลฯ
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

คา่

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า
.........น.
..........น.
เที่ยง

MOSCOW – MURMANSK ล่าแสงเหนือ

(B/L/D)

 รับประทานอาหารเช้า (SET BOX)
ออกเดินทางสู่เมืองมูม้นั สค์ โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..….. (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
ถึงสนามบินมูรม์ นั สค์ หลังจากรับสัมภาระแล้ว นาท่านสู่ เมืองมูรม์ ันสค์ (Murmansk)
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุฮ์ สั กี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ ารักของสุนัขแสนรูพ้ นั ธุฮ์ สั กี้
ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์นั ่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ ลากเลื่อน (Husky Sledding)

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนื อ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอน
กลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น*** ซึ่งโอกาสที่จะได้เห็นขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม***

คา่

 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

MURMANSK ล่าแสงเหนือ

(B/L/D)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ อิสระให้ท่านได้สนุ กตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile หลังจากนั้นเดินทางสู่
หมู่บา้ นซามิ *** ซึ่งโอกาสที่จะได้เห็นขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศเป็ นสาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม***

กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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นาท่านเที่ยวชม หมู่บา้ น ซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้ นชาวพื้ นเมืองซามิ ท่านจะได้สมั ผัสถึงวิถีชีวิต
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้ นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ต้งั แต่บรรพบุรุษในแถบตอน
เหนื อของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer)
จากนั้นนาท่านสู่เมืองมูรม์ ันสค์ (Murmansk)

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนื อ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอน
กลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น*** ซึ่งโอกาสที่จะได้เห็นขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม***
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า

คา่

วันที่สี่
เช้า

เรือตัดน้ าแข็ง – มอสโคว์

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมือง รวมถึงเยี่ยมชมเรือตัดน้ าแข็งพลังงานนิ วเคลียร์ (เลนิ น)
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เที่ยง
.........น.
.........น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เที่ยวบินที่ .....
นาท่านสู่เดินทางสู่ เมืองมอสโคว์

คา่

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่หา้
เช้า

มอสโคว์-จัตุรสั แดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล- ห้างกุม-พระราชวังเครมลินพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อสั สัมชัญ

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น เดินทาง สู่ จัตุรสั แดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็ นสถานที่สาคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็ นจัตุรัส
ที่สวยงามที่สุดในโลก เป็ นสถานที่ เก็บศพเลนิ นศาสดาของประเทศสังคมนิ ยม สร้างด้วยหินแกรนิ ต และหิน
อ่อน นับล้านชิ้ นตอกลงบนพื้ นจนกลายเป็ นลานหินโมเสกเป็ น
พื้ นที่ ล านกว้า ง ทางด้า นหน้ า จั ตุ รั ส แดงนั้ น เป็ นที่ ต้ั ง ของ
กิ โ ลเมตรที่ ศู น ย์ ข องรั ส เซี ย สั ง เกตุ ไ ด้ จ ากที่ พื้ นถนนจะมี
สั ญ ลั ก ษณ์ เป็ นวงกลม และภายในวงกลม นี้ เองก็ จ ะมี
นักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้าม
ไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีก
ครั้ง ลานกว้างของจัตุ รัส แดงนี้ มี พื้ นที่ก ว้าง 695 เมตร ยาว
130 เมตร ทาหน้าที่เป็ นสถานที่จัดงานสาคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยัง
ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
รัสเซีย
น าท่ า นถ่ า ยรู ป ด้า นหน้ า คู่ กั บ มหาวิ ห ารเซนต์บ าซิ ล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่ งสถาปั ต ยกรรมที่
กลายเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรู ปทรงที่มีลักษณะ
เป็ นโดมรูปหัวหอม สีสนั สดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วย
กาแพงเครมลิน สร้างขึ้ นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible)
เพื่อเป็ นอนุ สรณ์สถานในการรบชนะเหนื อกองทัพของมองโกลที่เมือง
คาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อย
ปี ออกแบบโดยสถาปนิ ก ปอสนิ ก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev)
และด้วยความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทาให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยใน
ความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้ มากจึงมีคาสัง่ ให้ปูนบาเหน็ จแก่สถาปนิ กผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง
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เที่ยง

เพื่อไม่ให้สถาปนิ กผูน้ ้ันสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ ได้อีก การกระทาในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึง
เป็ นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
จากนั้ นนาท่าน ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดใน
กรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสิ นค้าอันมีให้เลือกซื้ อกัน อย่างหลากหลายชนิ ด ห้างสรรพสินค้ากุม หรือ
อีกสถนที่หนึ่ งที่มีสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1895 มีความ
สวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้ นค้าเปิ ดให้ บริการมากมายสาหรับให้
ผูท้ ี่ เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้ งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีท้ังรูปลักษณ์ ภายในและ
ภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สาคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรสั แดงห้างสรรพสินค้ากูม
มี ก ารจ าหน่ ายสิ น ค้า ประเภทอุ ป โภคและบริ โ ภคเช่ น เสื้ อผ้ า ของ ใช้ใ นครั ว เรื อ น สิ น ค้า ที่ มี ชื่ อ มี ยี่ ห ้ อ
เครื่องสาอางค์ น้ าหอม และสินค้าที่เป็ นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ
เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสัง่ ให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีต
เป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็ นเหมือนหัวใจของกรุง
มอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของ
พระเจ้า ปั จจุบัน พระราชวังเครมลิ น เป็ นพิ พิ ธภัณ ฑ์ และที่ ต้ัง
สถานที่ สาคัญ หลายแห่ ง เช่น สภาคองเกรส วิห ารต่ างๆ หอ
ระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย จากนั้น
เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY
CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัติล้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น
ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้ องกันตัว หมวก เสื้ อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรง
ของกษัติยพ์ ระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง จากนั้นชม โบสถ์อสั สัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่
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คา่
20.45 น.

เก่าแก่สาคัญและใหญ่ที่ สุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธี
ราชาภิเษก ชมป้ อมปื นใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านอาลาเมืองมอสโคว์ เดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจากสนาม เมืองมอสโคว์ (DME)

โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 726

วันที่หก

อาชกาบัต-กรุงเทพฯ

(-/-/-)

04.00 น.
05.10 น.

ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines โดยเที่ยวบินที่ T5 645

13.35 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ

แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผเู ้ ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน***
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิ จารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่า
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สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่ วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่านเปิ ด
ห้องพัก เป็ น1TWN +1SGLจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางสาหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง สายการบิน เติร์กเมนิ สถาน ให้ท่านละ 1 ใบน้ าหนั กไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ /
กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ- เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ - มอสโคว์ -กรุงเทพฯ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ ามันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER- MOSCOW
แจกน้ าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า สินไหม
ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 5 วัน = 15 USD
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 5 วัน = 10 USD
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 6 วัน = 18 USD รวมทั้งหมด 43 USD ต่อท่านค่ะ
หมายเหตุ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
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ในกรณีที่ผโู้ ดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ ทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นใน
กรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ หรือ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม
ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทาโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เนื่ องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่ า มีกฎในการออกตัว๋ ก่อนเดินทาง 21 วัน และ
เมื่อตัว๋ ออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ ได้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผูโ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการ
จองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี*
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