
RSTG07 #RUSSIA MOSCOW HUSKY [TG] 6D4N

·บินตรง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์  เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS

INTERNATIONAL (TG)  สะสมไมล์ 50%  พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE 

 ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม

·พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า

·สัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน ฮัสกี้

·ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ชมโชว์การแสดงละครสัตว์ (Circus) 

·พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  จัตุรัสแดง  วิหารเซนต์บาซิล  ชมห้างสรรพสินค้ากุม  ถนนอารบัต โบสถ์โฮลีทรินิตี้ 

โบสถ์อัสสัมชัญ  นั่งกระเช้าสู่เนินเขาสแปร์โรว์  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  วิหารเซนต์ซาเวียร์

·ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELEYA DACHA

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว

1 กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)

2 เมืองซากอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - มอสโคว์ - IZMAILOVO MARKET

3
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม-

ล่องเรือชมความงามแม่น้ำ Moskva

4 ฟาร์มสุนัขลากเลื่อนฮัสกี้ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ -ถนนอารบัต - ชมการแสดงละครสัตว์ CIRCUS

5
สวนสาธารณะ ZARYADYE  - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งกระเช้าสู่เนินเขาสแปร์โรว์ - ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE

BELEYA DACHA - ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ กรุงมอสโคว์



6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว

30 Jan - 04 Feb 2020 39,999 39,999 38,999 7,900 8,900

20 - 25 Feb 2020 39,999 39,999 38,999 7,900 8,900

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)

11.00 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS

เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

14.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  TG 974

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

20.20 ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปมีประวัติศาส

ตร์ยาวนานถึง 850 ปี 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก DELTA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 เมืองซากอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - มอสโคว์ - IZMAILOVO MARKET

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส นำท่าน ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery)

เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น

มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน

ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption

Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585

เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น

โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ

มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด

หอระฆังสร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช

ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่า

ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก

ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายแบบ 



เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

จากนั้นนำท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย,

ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อำพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก DELTA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม-

ล่องเรือชมความงามแม่น้ำ Moskva

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

นำท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน

การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ

ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป นำท่านเข้าสู่ภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน (Grand

Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์

จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร

ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน

และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น

การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอน

นา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ

ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก

ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย

ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน)

นำเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่   เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 

ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ

ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน



เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

นำชม จัตุรัสแดง (Red Square)

ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทาง

ศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17

ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน

และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส

สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์

ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน

ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)

สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง

น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva

ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสำคัญของกรุงมอสโคว์ให้ท่านได้สัมผัสพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำที่สวยงาม
นำคณะเข้าสู่ที่พัก  DELTA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ฟาร์มสุนัขลากเลื่อนฮัสกี้ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ -ถนนอารบัต - ชมการแสดงละครสัตว์ CIRCUS

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ ไซบีเรียน ฮัสกี้

ที่นอกจากจะฉลาดเฉลียวแล้วยังแข็งแรงและทนความหนาวได้ดีมาก

เพราะเป็นสุนัขที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวมาตั้งแต่เก่าก่อน

นอกจากนี้ชาวแลปป์ยังได้เลี้ยงสุนัขฮัสกี้เอาไว้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนหิมะหรือน้ำแข็งเพื่อการเดินทาง

แน่นอนว่าไม่พลาดที่จะให้ท่านได้ สัมผัสประสบการณ์นั่งลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้ (Husky Sledding)

ที่สุนัขฮัสกี้นับสิบตัวจะพาท่านแล่นไปตามเส้นทางอย่างสนุกสนาน หลังจากนั้นนำท่านชม

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก

ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี

ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต

ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art

คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ

ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก



เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

นำท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า

แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน

และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)

นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ

รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 20 USD***
นำคณะเข้าสู่ที่พัก  DELTA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
สวนสาธารณะ ZARYADYE  - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งกระเช้าสู่เนินเขาสแปร์โรว์ - ช้อปปิ้ง OUTLET

VILLAGE BELEYA DACHA - ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ กรุงมอสโคว์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะ (Zaryadye Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลางกรุงมอสโคว์

อยู่ไม่ไกลจากจัตุรัสแดง ภายในมีแบ่งเป็นโซนต่างๆ ของภูมิประเทศของรัสเซีย

และไฮไลท์อีกแห่งคือสะพานลอยรูปตัววี บริเวฯริมแม่น้ำมอสควา สามารถเห็นวิวโบสถ์เซนต์บาซิลได้ 

จากนั้นนำท่านสู่ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน)

เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี

ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี

เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)

นำท่าน นั่งกระเช้าสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills)

จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์

ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก

นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้อและต่อรองราคาไ

ด้ด้วย หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELEYA DACHA

อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์รัสเซียและสินค้าแบรนด์หลากหลาย เช่น ADIDAS, BOSS, CROCS, DKNY,

ESTEE LAUDER, FURLA, GABBIACCI, GAP, GUESS, MARKS&SPENCER และอื่นๆอีกมากมาย

ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ

มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

22.00 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 975

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)



วันที่ 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  

10.50 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

****************************

หมายเหตุ

หมายเหตุเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

- เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)

ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผู้เดินทาง

จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริม

- โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ

- กรณีที่มีงาน Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและห้องพักในเมืองเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต

และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 

หมายเหตุ

 ** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม

 ** ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว)

 **โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็

นหลัก

 

อัตรานี้รวม  



ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบินไทย ชั้นประหยัด  ** สะสมไมล์ได้ 50 %

ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 1,700 บาท/ท่าน   ตลอดการเดินทาง

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)  

ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

 

การจองและชำระเงิน

ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์

มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง



มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 60 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 - 44 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 24 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 - 35 วัน)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20

ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ

ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

 

หมายเหตุอื่นๆ

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ

เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ

และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย

หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด

โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่

และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ

จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม

โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก

3.   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ

หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.   หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ

ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ



5.   ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ

สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามสถานการณ์ดังกล่าว 


