MOS-ZA5DWY

รัสเซีย : มอสโคว์-ซากอร์ซ 5วัน3คืน
บิน OMAN AIR (WY)
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ตารางการเดินทาง
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่
วันที่หา้

กรุงเทพ – มอสโคว์
(-/-/-)
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อสั สัมชัญ- จัตรุ สั แดง–
มหาวิหารเซนต์บาซิล– ห้างกุม
(B/L/D)
ซาร์กอส (Zagorsk)-METRO-ถนนอารบัต
(B/L/D)
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์– IZMAILOVSKY SOUVENIR (B/L/-)
กรุงเทพ ฯ
อัตราค่าบริการ
ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

วันเดินทาง

03-07 ก.ค.63
25-29 ก.ค.63
08-12 ส.ค.63
19-23 ก.ย.63
10-14 ต.ค.63

29,999

29,999

29,999

พักเดียวเพิ่ม

5,500

วันแรก

กรุงเทพ - มอสโคว์

05.30 น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สาย
การบิน OMAN AIR เคาน์เตอร์ T ประตู 8 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

09.10 น.

เหิรฟ้ าสู่ MCT มัสกัต โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

(-/-/-/)
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12.00 น.
14.45 น.
19.40 น.

เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั ่วโมง)
เวลาที่มสั กัต ช้ากว่าไทย -3 ชั ่วโมง (แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั ่วโมง 50 นาที สู่อมั มาน )
เหิรฟ้ าสู่ มอสโคว์ โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY 181
เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั ่วโมง)
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั GAMMA HOTEL @MOSCOW 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อสั สัมชัญ - จัตรุ สั แดง–
มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม
(B/L/D)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุม(B/L/D/)
ารแห่งนครเคียฟ
เจ้าชายยู ริ โดลโกรูกี มีรับสัง่ ให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดี ตเป็ นเพีย งป้ อมปราการไม้ธรรมดา ที่ เป็ น
เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตาม
ความเชื่ อ ของชาวรั ส เซี ย เครมลิ
นคื อที่ สถิ ตย์ของพระเจ้า ปั จ จุ บัน
พระราชวังเครมลินเป็ นพิ พิธภัณฑ์
และที่ ต้ังสถานที่ สาคัญ หลายแห่ ง
เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอ
ระฆั งข อ งอี วาน ม ห าราช แ ล ะ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
นาท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ใน
บริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัติล้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ
เครื่ อ งป้ องกั น ตั ว หมวก เสื้ อเกราะที่ ใ ช้ร บใน
สมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรง
ของกษัติย์พ ระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยาก
ยิ่งจากนั้ นชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION)
วิหารหลวงที่เก่าแก่สาคัญ และใหญ่ ที่สุดในเครม
ลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว
ใช้ในการประกอบพิ ธี ร าชาภิ เษก ชมป้ อมปื น
ใหญ่ , หอระฆั ง พระเจ้า อี ว านและ ชมระฆั ง
ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุ ญาตให้เข้าชมด้านใน)

กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่านเดิน ทาง สู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็ นสถานที่ สาคัญ ตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็ น
จัตุรสั ที่สวยงามที่สุดในโลก เป็ นสถานที่เก็บศพเลนิ นศาสดาของประเทศสังคมนิ ยม สร้างด้วยหินแกรนิ ต และ
หิ น อ่ อ น นั บ ล้า นชิ้ นตอก
ลงบน พื้ น จน กลายเป็ น
ลานหิ น โมเสกเป็ นพื้ นที่
ลานกว้า ง ทางด้า นหน้ า
จัตุรสั แดงนั้น เป็ นที่ต้งั ของ
กิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย
สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะ
มี สั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ นวงกลม
และภายในวงกลมนี้ เองก็
จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืน
กลางวงกลมนั้ น และโยน
เศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเอง
ไปด้า นหลังเพื่ อ อธิ ษ ฐาน
ให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรสั แดงนี้ มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้าที่
เป็ นสถานที่ จัดงานสาคัญ ๆ ต่างๆ ของรัสเซี ยมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รสั เซีย
นาท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL (ผ่านชมด้านหน้า)
หนึ่ งสถาปั ตยกรรมที่กลายเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็ นโดมรูปหัวหอม
สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกาแพงเครมลิน สร้ างขึ้ นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the
Terrible) เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ สถานในการรบชนะเหนื อกองทัพ ของมองโกลที่ เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095
หลังจากถูกปกครองกดขี่มา
นานหลายร้อยปี ออกแบบ
โดยสถาปนิ ก ปอสนิ ก ยา
ค อ ฟ เ ล ฟ ( Postnik
Yakovlev) แ ละด้ ว ยค วาม
งดงามของสถาปั ตยกรรมจึง
ทาให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า
พระเจ้า อี ว านที่ 4 ทรงพอ
พระทั ย ในความงดงามของ
มหาวิ ห ารแห่ ง นี้ มากจึ ง มี
ค าสั ่ ง ให้ ปู น บ าเห น็ จแ ก่
สถาปนิ กผูอ้ อกแบบด้วยการ
ควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้
สถาปนิ กผูน้ ้ ันสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ ได้อีก การกระทาในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึง เป็ นที่มา
ของสมญานามอีวานมหาโหด
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คา่

จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดใน
กรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้ อกัน อย่างหลากหลายชนิ ด ห้างสรรพสินค้ากุม หรือ
อีกสถนที่หนึ่ งที่มีสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1895 มีความ
สวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้ นค้าเปิ ดให้ บริการมากมายสาหรับ
ให้ผูท้ ี่เดินทางหรือผูท้ ี่ชอบการช้อปปิ้ งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีท้ัง รูปลักษณ์ ภายในและ
ภายนอกที่ ดูห รูห ราโอ่ อ่า และที่ สาคัญ ตั้งอยู่บ ริเวณลานกว้างในย่านจตุ รัสแดงห้างสรรพสิน ค้ากู ม มี ก าร
จาหน่ ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้ อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่หอ้ เครื่องสาอางค์
น้ าหอม และสินค้าที่เป็ นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั GAMMA HOTEL @MOSCOW 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ซาร์กอส (Zagorsk) - MATRESHAKA FACTORY – METRO – ถนนอารบัต

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ สู่เมืองซากอร์ส ซึ่งห่างจากตัวมอสโคว์ไป
ประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชั ่วโมง ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดใน
คริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิ ลปะการร้องเพลงทางศาสนา
การวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจานวนนับร้อยคน
"เซอร์กาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรือ "ซาร์กอส" (Zagorsk) อีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่ง
หนึ่ งของแคว้นมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูห่ ่างจากกรุงมอสโคว์ไป
ทางทิศตะวันออกประมาณ
70 กิโลเมตร เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น
ทางด้านสถาปั ตยกรรมทาง
ศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 15-18 เมือง
เซอร์กาเยฟโปสาด ยังมี
ชื่อเสียงในเรื่องของอาราม
ออร์โธดอกซ์ (Orthodox)
ซึ่งเป็ นกลุ่มสถาปั ตยกรรม
ของทรินิตี เซอร์กิอุส ลาวรา
(Trinity Sergius Lavra) ที่
ได้รบั การยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกใน 1993 อีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่านกลับสู่ กรุงมอสโคว์

เที่ยง

(B/L/D)
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นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี
METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ สถานี รถไฟใต้ดิน สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทัว่
โลกว่าเป็ นสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดินที่สวยที่สุดใน
โลก ซึ่ ง ในแต่ ล ะสถานี จะมี ก ารตกแต่ ง ที่
แตกต่ า งกัน ในสมัย สงครามโลกครั้ง ที่ 2
สถานี รถไฟใต้ดินได้กลายเป็ นหลุมหลบภัย
ที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้ง
การก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10
เมตร และบางสถานี ยัง เป็ นที่ บั ญ ชาการ
ระหว่างสงครามอีกด้วย ในปั จจุบันรถไฟใต้
ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานี
ด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.
จากนั้นให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดิน ชม ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 15 ในอดีตเป็ นที่อยูข่ องชนชั้น ขุนนางและศิลปิ นที่มีผูอ้ ุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็ น
ย่านที่พกั ของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต์ปัจจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ นจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั GAMMA HOTEL @MOSCOW 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ –ถนนอารบัต

(B/L/-)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ (SPARROW HILLS) หรือเนิ นเขานกกระจอก เป็ นบริเวณ
ที่มองเห็นทัศนี ยภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้ องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทาให้เลนิ นผูน้ าพรรคคอมมิวนิ สต์ใน
อดีตเลือกเนิ นเขานกกระจอกแห่งนี้ เป็ นที่ต้ังบ้านพักของตน ปั จจุบันพื้ นที่ดังกล่าวเป็ นที่ต้ังของมหาวิทยาลัย
มอสโคว ชมความสวยงามของอาคารหลัก ของกรุงมอสโกมหาวิ ท ยาลัยรัฐ ในฮิ ลส์แ ปร์โรว์ เป้ น มหา
วิท ยาลัยที่เก่าแก่ ที่สุดและใหญ่ ที่สุดในรัสเซีย ได้รับการก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นั กวิชาการ
รัสเซียในช่วงเวลานั้น มหาวิทยาลัยที่ได้รบั การตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็ นจุดชมวิวที่สวย ที่สุดในมอส
โคว ที่ คู่ รัก นิ ย มมาถ่ า ยภาพแต่ งงาน รวมถึ ง เป็ นจุ ด ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ค วามสนใจเป็ นพิ เศษในการชม
บรรยากาศของมอสโคว
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จากนั้น นาท่านกลับสู่ กรุงมอสโคว์ นาท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST
OUR SAVIOUR) สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัย
ชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้ องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพร รคคอมมิวนิ สต์ในขณะนั้นได้สงั ่ ให้ทุบโบสถ์
ทิ้ งเพื่อดัดแปลงเป็ นสระว่ายน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุ มตั ิ
ให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้ นมาใหม่ดว้ ยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจาลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
วิหารนี้ จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทาพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000
ปั จจุบนั วิหารนี้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสาคัญระดับชาติของรัสเซีย
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กลางวัน

คา่

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยูใ่ กล้กบั Izmailovo Royal Estate จึงเป็ นที่มา
ของชื่อ Izmailovsky ที่เป็ นชื่อของตลาดนัดแห่งนี้ นัน่ เอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่น่าซื้ อหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลูกดก
เป็ นตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็ นชั้นๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก ในการซื้ อสินค้าจากรัสเซียควร
ระวังการซื้ อภาพวาดสีน้ ามันเก่าๆและงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ให้มากๆ
เนื่ องจากว่ามีกฏหมายห้ามนาของเก่าเหล่านี้ ออกนอกประเทศรัสเซีย
อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ได้เวลาอาลากรุงมอสโคว์

วันที่หา้

กรุงเทพ ฯ

00.20 น.

เหิรฟ้ าสู่ MCT มัสกัต โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY182
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.00 น.

เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั ่วโมง)
เวลาที่มสั กัต ช้ากว่าไทย -3 ชั ่วโมง (แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั ่วโมง 50 นาที สู่อมั มาน )
ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการ OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY815

09.00 น.
18.00 น.

(-/-/-)

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผเู ้ ดินทางตา่ กว่า 20 ท่าน ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม
-----------------------------------------------

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่าน
ได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้า
เกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
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เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
ที่นั ่งจะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านั้น
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
 หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุ กๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่า
สามารถคืนเงินได้ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่านเปิ ด
ห้องพัก เป็ น 1TWN +1SGL จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางสาหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง สายการบิน ให้ท่านละ 1 ใบ น้ าหนั กไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ น
เครื่อง (Hand carry) น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องระหว่างประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ฟ//รวมภาษีสนามบิน และ
ธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิง
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ ามันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
แจกน้ าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่ามัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
รวมทิป 50 USD /ท่าน/ทริป / ส่วนของหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยูก่ บั ความประทับใจของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั ๋วเครื่องบินและที่นั ่งบนเครื่องบิน
ทางบริษัทได้สารองที่นัง่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ตามที่เกิดขึ้ นจริง ณ สายการบินนั้นๆ
หากตัว๋ เครื่องบินมีการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิ ด
ประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
หมายเหตุ
บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
ในกรณีที่ผูโ้ ดยสารอยูต่ ่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ ทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ น
ในกรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ หรือ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างาน
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไม
ว่ากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทาโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

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

