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

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

ตารางการเดินทาง
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่
วันที่หา้

วันที่หก

สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ -เรือรบหลวงออโรร่าBronze horseman
ST.PETER – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
MURMANSK – เซนต์ปีเตอร์
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ -พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM
โบสถ์หยดเลือด-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-สนามบิน

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

19-24 ต.ค.62
02-07 พ.ย.62
23-28 พ.ย.62
07-12 ธ.ค.62
21-26 ธ.ค.62
28 ธ.ค.-02 ม.ค.63
25-30 ม.ค.63

พักเดียวเพิ่ม

56,999.- 56,999.-

55,999.- 6,500.-

57,999.- 56,999.60,999.- 60,999.-

55,999.- 6,500.60,900.- 8,500.-

56,999.- 56,999.-

55,999.- 6,500.-

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 - เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ -เรือรบหลวงออโรร่าBronze horseman
(-/-/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 เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ (LED)โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 642
(10.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต ASB )

13.05 น.
15.20 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ (LED) โดยเที่ยวบินที่ T5 731
เดินทางถึง สนามบิน St Petersburg (LED) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

คา่

นาท่านสู่ท่าเรือพาณิ ชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือ
เรือรัสเซียนาวี ได้ชื่อว่าเป็ นเรือรบที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย
โดยเป็ นเรือลาดตระเวนที่ รับใช้ชาวรัสเซีย มายาวนาน
ตั้งแต่ครั้งสงครามรัสเซียกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905
เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึ งใช้ยิ ง
ปื นเป็ นสัญญาณการเข้ายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นต์ปี
เตอร์สเบิรก์ ในการปฏิวตั ิสังคมนิ ยมที่นาโดยเลนิ น เมื่อ
ปี ค.ศ.1917 และยัง เป็ นเรื อ ที่ โดยสารซาร์นิ โคลั ส ที่ 2
พร้อมราชนิ กุลคนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาล
ที่ 6 ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั เรือออโรร่าได้ปลดประจาการ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ า
นาท่านชมถ่ายรูปกับ Bronze horseman statue peter greatเป็ นอนุ สาวรียแ์ ห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์
ติดกับแม่น้ าเนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซึ่งก่อสร้าง
เป็ นอนุ สาวรียข์ องพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ผูเ้ ป็ นกษัตริย์
พระองค์แรกที่ได้ ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดย
สถาปนิ กชาวฝรัง่ เศส Entienne Maurice Falconet ตามพระ
บัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั AZUMUT HOTEL

วันที่สอง

ST.PETER – MURMANSK

(B/L/D)

@ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า
เช้า
.........น.
..........น.
เที่ยง

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

 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
เช้า

ST.PETER – MURMANSK

(B/L/D)

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

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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)

คา่

 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

วันที่สี่
เช้า

เรือตัดน้ าแข็ง – เซนต์ปีเตอร์

(B/L/D)

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

วันที่หา้
เช้า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เที่ยวบินที่ .....
นาท่านสู่เดินทางสู่ เซนต์ปีเตอร์
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ -พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM
โบสถ์หยดเลือด- มหาวิหารเซนต์ไอแซค-สนามบิน
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศประมาณ 1 ชัว่ โมง เข้าชม พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ PETERHOF
มีอีกชื่อหนึ่ งเรียกว่า PETRODVORETS หรือเปโตรควา
เรสต์ ตั้งอยู่แทบชานเมืองของ เป็ นพระราชวังที่สวยงาม
ไม่เหมือนใคร เกิดขึ้ นจากราชาปี เตอร์มหาราช ปี เตอร์
ฮอฟเป็ นพระราชวังที่ถูกนิ รมิตโดยศิลปิ นเอกในสมัยนั้น
ที่ชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง ทั้งสองทา
คนละส่วนในพระราชวังนี้ โดยตัวภายในพระราชวังนั้น
เป็ นหน้าที่หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามใน
สไตล์ผสมเรอเนสซองส์ "บารอค"และคลาสสิก พระเจ้าปี เตอร์ หมายมัน่ ปั้ นมือกับพระราชวังนี้ มาก วาง
โครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่บรรจงสร้างพระราชวังอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใช้
โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ ามันเป็ นหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยงั มีสวนน้ าพุอนั ตระการ
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กลางวัน

ตาและสวนพฤกษานานาพันธุ์ อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นที่ระลึก (ในกรณี พระราช Peterhof
ปิ ด ทางทัวร์จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ พระราชวังฤดูห นาว HERMITAGE MUSEUM มีความสาคัญ ต่อประวัติศ าสตร์ของทั้งประเทศ
รัสเซียและไทย เนื่ องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่ หั ว รัช กาลที่ 5 พระองค์ไ ด้เสด็ จ มา
ประทับที่นี่ขณะเป็ นพระราชอาคันตุกะของพระเจ้าซาร์ใน
คราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ถือเป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่าแก่
ที่สุดในโลก มีหอ้ งมากถึง 1,050 ห้องมากถึง 3 ล้านชิ้ น
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นภาพเขียน เมื่อเข้าไปภายในจะต้องเอาเป้ เสื้ อหนาว กระเป๋ากล้องถ่ายรูป สัมภาระใหญ่ๆ
ฝากไว้ยังเจ้าหน้าที่ (ในกรณี พระราชวัง Hermitage ปิ ด ทางทัวร์จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน
กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)
น าท่ า น ชม The Cathedral of the Resurrection เรี ย กเล่ น ๆว่ า โบ ส ถ์ ห ยด เลื อ ด SAVIOR ON BLOOD
CATHEDRAL ในปี 1881หลัง เหตุ โศกนาฎกรรมที่ พ ระ
เจ้า อเล็ ก ซานเดอร์ ที่ ส อง ถู ก วางระเบิ ด ปลิ ด ชี พ โดย
ผูก้ ่อการร้าย บุตรชายในฐานะกษัตริย์พระองค์ต่อไปจึง
สร้างโบสถ์นี้ขึ้ นเป็ นอนุ สรณ์ เป็ นโบสถ์อนั งดงามที่อยู่ขา้ ง
คลอง Griboyedov โดยสร้างขึ้ นตามบัญชาของ “พระเจ้าอ
เล็กซานเดอร์ที่ 3” เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แด่พระบิดาคือ “พระ
เจ้า อเล็ ก ซานเดอร์ที่ 2” ซึ่ ง ถู ก ลอบปลงพระชนม์ ใ น
บริเวณที่สร้างโบสถ์นี้ขึ้ นยอดของโบสถ์มีความสูง 81 ม.
ตามปี ค.ศ.1881 ที่สิ้นพระชนม์ ภายในสามารถจุคนได้ถึง 1,600 คน และใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 24 ปี
ภายในการตกแต่งด้วยงาน “โมเสก” ที่มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใช้หินอ่อนหลากสี ประดับประดา
ด้านใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถ์ทรงหัวหอม
นาท่านชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สร้างในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดม
ทองเป็ นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็ นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รั บการปรับปรุงเป็ นโบสถ์
หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้ เป็ นวิหารที่มี
ความยิ่งใหญ่ ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกาลังคน และกาลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้
ทองคาแผ่นปิ ดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิ หารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้
เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี
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คา่
21.45 น.

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านอาลาเมืองเซนต์ปีเตอร์ เดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจากสนาม เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ (LED)

โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 730

วันที่หก
04.00 น.
05.10 น.

อาชกาบัต - กรุงเทพฯ

(-/-/-)

แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต

ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines โดยเที่ยวบินที่ T5 645

13.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดิน ทาง 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***
Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
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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
สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิ จารณาและตัดสินใจของสายการบิน 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 นพิษเท่ านั้น”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
Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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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
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
ในกรณีที่ผโู้ ดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ ทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิก
การเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่
พานักอยู่ในประเทศไทย
ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไมว่ากรณี
ใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทาโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เนื่ องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่ า มีกฎในการออกตัว๋ ก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตัว๋
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*

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