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วันแรก
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วันทีส่ อง
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เทีย่ ง

กรุงเทพ ฯ - สนามบินอาบูดาบี
พร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์ เตอร์ T สายการบิน ETIHAD
AIRWAYS เพื่อเตรี ยมตัวเดินทาง และผ่ านขั้นตอนการเช็ คอิน โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอย
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋ าสั มภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ EY405
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
มอสโคว์ - วิหารซาเวียร์ -ถนนอารบัต -IZMAILOVO MARKET - โชว์ ละครสั ตว์
ออกเดินทางสู่ นครมอสโคว์ ด้วยเที่ยวบินที่ EY065
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
ถึ ง สนามบิน โดโมเดโดโว กรุ งมอสโคว ประเทศรั สเซี ย (เวลาท้ องถิ่ น ช้ า กว่ าประเทศไทย 4
ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซี ยและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทีสุดของ
ยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี
นาท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน)
เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่ งชัยชนะในสงครามน
โปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็ น
วิหารที่สาคัญของนิ กายรัสเซี ยนออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติ จากนั้นนา
ท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั้งย่านการค้า แหล่ง
รวมวัยรุ่ น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรู ปเหมือน รู ปล้อเลียน และ
ศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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บ่ าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้ า

จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าของที่ ระลึ กราคาถูก บริ เวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะ
ตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ่ งมีให้เลือกมากมายหลายแบบ จากนั้นนาท่านสู่ IZMAILOVO MARKET
ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูก
ที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซี ย, ตุ๊กตาแม่ ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อาพัน,
ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านชม การแสดงละครสั ตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุ นขั
ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ
แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยงั มี
บริ การถ่ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณี ละครสัตว์งดการแสดงและซึ่ง
บางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงืน 20
USD***
 นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่ า
สแปร์ โรว์ ฮิลส์ - สถานีรถไฟใต้ ดิน -เมอร์ มานสค์ -ชมปรากฎการณ์ แสงออโรร่ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์ โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุ ง
มอสโคว์ได้ท้ งั เมืองและสามารถมองเห็นตึกสู งเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากนี้
ยังมีแผงลอยขายของที่ ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเ่ ป็ นจานวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้ อและต่อรอง
ราคาได้ดว้ ย
จากนั้นนาท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วย
ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้ าใต้ดิน
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เทีย่ ง
13.00 น.

15.10 น.
17.40 น.

คา่
20.00 น.

มี จุ ด เริ่ มต้น มาจากช่ ว ง แรกสุ ดที่ ส ตาลิ น ขึ้ นมาเป็ นผู ้น าสหภาพโซเวี ย ต ลัก ษณะของ
สถาปั ตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีน้ นั เป็ นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะ
ของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่ งจะสื่ อออกมาในรู ปของงานปั้ น
รู ปหล่อ ภาพสลักนูนต่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว (เนื่องจากไฟลท์ ภายในประเทศรั สเซีย มีการเข้ มงวด
กาหนดสาภาระ จากัดให้ ท่านละ 1 ใบนา้ หนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม ซึ่งบางครั้งอาจให้ นาน้าหนักสา
ภาระทีข่ นึ้ เครื่องมาชั่งรวมด้ วยทาให้ อาจมีค่าใช้ จ่าเพิม่ ในกรณีที่สาภาระน้าหนักเกิน จึงขอความ
ร่ วมมือในการคานวนนา้ หนักสั มภาระก่อนเดินทางทุกครั้ง)
ออกเดินทางสู่ เมืองเมอร์ มานสค์ (Murmansk) โดย สายการบินแอร์ โรฟลอตแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่
SU1324
เดินทางถึง สนามบินเมอร์ มานสค์ เมืองเมอร์ มานสค์ ประเทศรั สเซีย เมืองท่าเรื อและศูนย์กลาง
การบริ หารแคว้นปกครองตนเองของรัสเซี ย และตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนื อของคาบสมุทร
โคล่าใกล้กบั พรมแดนของนอร์เวย์และฟิ นแลนด์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่น
เชิญสั มผัสประสบการณ์ ชมความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติ ท่ ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด ท่ าน
จะพบกับ “แสงออโรร่ า” (POLA LIGHT) หรือแสงเหนือ ปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตย์ปะทุและ
ปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห้วงอวกาศ หรื อที่เรี ยกว่าลมสุ ริยะ (Solar wind)
เมื่อลมสุ ริยะผ่านเข้ามาใกล้โลก ขั้วแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอนบางส่ วนเข้าหาชั้น
บรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ จึงทาให้เกิด
การเรื องแสงเป็ นสี สันต่างๆ มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี ซึ่ งสามารถพบ
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ได้ในรัศมี 300 ก.ม.จากขั้วโลกเท่านั้น (ทั้งนี้ การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่ าขึ้นอยู่กบั สภาพ
อากาศในขณะนั้นด้วย) ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั
 นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คา่
20.00 น.

เมอร์ มานสค์ - หมู่บ้านซามี่ - Husky Park - ชมปรากฎการณ์ แสงออโรร่ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามี่ (Sami village) ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซี ย ที่ประกอบอาชีพ
ล่าสัตว์ ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น
ให้อาหารให้อาหารสัตว์ และทดลองขี่กวางเรนเดียร์ หรื อขับขี่สโนว์โมบิล เป็ นต้น (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1ชัว่ โมง)
บริการอาหารกลางวันแบบพืน้ เมือง ณ หมู่บ้านชาวซามี่
นาท่านเดินทางสู่ Husky Park ฟาร์มสุ นขั พันธ์ฮสั กี้ ให้ท่านได้ชมความน่ ารักของสุ นขั แสนรู ้
เป็ นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่ งชาวแลปป์ ได้เลี้ยงสุ นัข
พันธุ์น้ ี เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ าแข็งหรื อหิ ม่ะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียม
สุ นัขฮัสกีล้ ากเลื่อน(Husky Sledding) โดยที่ฟาร์ มนี้ จะบริ การต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนม
พื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ โรงแรม
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม แสงออโรร่ า (POLA LIGHT) ท่ ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด (ทั้งนี้ การพบ
ปรากฏการณ์แสงออโรร่ าขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในขณะนั้นด้วย) ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ
สู่ ที่พกั
 นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่ า
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วันทีห่ ้ า

วันา

เมอร์ มานสค์ - พิพิธภัณฑ์ เรื่ องราวท้ องถิ่น - เรื อทาลายน้าแข็งพลังนิวเคลียร์ -สนามบินเมอร์
มานสค์ -มอสโคว์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ เรื่องราวท้ องถิ่น (Museum of local Lore) พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเรื่ องราว
ของชาวซามี่หรื อแลปส์ ชนพื้นเมืองที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าชม เรือทาลายน้าแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่ น Lenin ซึ่ งเป็ น
เรื อทาลายน้ าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ.1958ที่เมืองเลนินกราดLeningrad หรื อ นคร
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากการล้มสลายของสภาพโซเวียต ซึ่ งได้ปลดระวาง
และจอดเทียบท่า ให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชมอยูท่ ี่เมืองมูรมานสก์ นี้ ขณะที่รุ่นอื่น ๆ ถัดมา เช่นรุ่ น
Arctika, Sevmorput และรุ่ นอื่นๆ ยังปฏิบตั ิการอยูใ่ นทะเลอาร์คติก เพื่อเปิ ดทางให้กบั เรื อเดินสมุทร
ในการ ขนส่ งสิ นค้า และบางลาก็ใช้การนานักท่องเที่ยวไปสารวจขั้วโลกเหนือ North Pole
นาท่ า นเดิ น ทางสู่ สนามบิน เมอร์ มานสค์ เพื่ อ ทาการเช็ค อิ นตั๋ว และเดิ น ทางกลับสู่ ม อสโคว์
(อาหารค่า บริ การท่านด้วยอาหารกล่อง)
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอร์ โรฟลอตแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ SU1235
เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
 นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่ า
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์ โรว์ – สถานีรถไฟใต้ ดิน – พระราชวังเครมลิน –

วันทีห่ ก
เช้ า

พระราชวังเครมลิน - พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์ บาซิล
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

15.30 น.
18.40 น.
20.55 น.
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เทีย่ ง
บ่ าย

นาท่านเข้าสู่ ภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุก
พระองค์ จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปั จจุบนั เป็ นที่
ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นาท่านสู่ จตั ุรัสวิหาร ถ่ายรู ปกับ
โบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้าน
ในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่ งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่ น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา
ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาด
ระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปื นใหญ่ที่สุดใน
โลกที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์น้ าหนัก 40 ตัน (หากมีพธิ ีกรรมทางศาสนาโบสถ์
อัสสั มชัญจะไม่ อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน)
นาเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซี ยเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมของ
เจ้าชายมัสโควี่ ในช่ วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14-15 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุด
ของรัสเซี ยจากคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็ นหนึ่ ง
ในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่ งอีก 2 ที่อยูท่ ี่
อังกฤษ และ อิหร่ าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาชม จัตุ รั สแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมื อ งที่ เ ป็ นเวที ข องเหตุ การณ์ ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ของรัสเซี ยไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรื อการประท้วงทางการเมือง
สร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนั สถานที่แห่งนี้ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วัน
ปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริ เวณโดยรอบของจัตุรัสแดง
เป็ นที่ต้ งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil's Cathedral)
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ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซี ยโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรัสเซี ย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะ
โกธิ ก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจากทับทิม น้ าหนัก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิวนิสต์นามา
ประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้ างสรรพสิ นค้ ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่
เก่าแก่ของเมือง สร้างในปี ค.ศ.1895 จาหน่ ายสิ นค้าจาพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง
น้ าหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์ สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหิ นอ่อนสี แดง ภายใน
มีศพเลนินนอนอยูบ่ นแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
 นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่ า
วันทีเ่ จ็ด
สนามบินมอสโคว์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
10.00 น.
นาคณะเดินทางสู่ สนามบิน มีเวลาในการเลือกซื้อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
12.45 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY068
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
19.00 น.
เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
23.30 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอติฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY406
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่ โมง)
วันทีแ่ ปด
สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ
09.10 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
28 มกราคม–04 กุมภา 61

04 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
11 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
12 – 19 กุมภาพันธ์ 2561
18 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
19 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
25กุมภาพันธ์ –04มีนาคม 61

04 – 11 มีนาคม 2561
07 – 14 มีนาคม 2561
09 – 16 มีนาคม 2561
11 – 18 มีนาคม 2561
12 – 19 มีนาคม 2561
14 – 21 มีนาคม 2561
18 – 25 มีนาคม 2561

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่าน
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง
เด็กไม่ มเี ตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12ปี )

(เด็กอายุไม่ เกิน12ปี )

62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900

61,900
61,900
61,900
61,900
61,900
61,900
61,900
61,900
61,900
61,900
61,900
61,900
61,900
61,900
61,900
61,900

พักเดี่ยว
เพิม่
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
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ราคา
ไม่ รวม
ตั๋ว
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
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**ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือ่ นการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อ
เดี่ยว(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3
ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความ
จาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเรี ยกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
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เมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)

 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ านละ 36 USD/ทริป/ท่ าน (คนขับ3USD,ไกด์ 3USD/วัน/ท่ าน)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 24 USD/ทริป/ท่ าน (3USD/วัน/ท่ าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิการเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอ
เจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นัก ท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรั บเงิ น ค่ า บริ การคื น นักท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ี ชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ
อานาจ หลักฐานการชาระเงิ นค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญชี ธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงิ นเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
KS&S TRAVEL SERVICE CO.,LTD

MON – FRI 09.00hrs - 18.00hrs, SAT 09.00hrs - 16.00hrs
888/63 Ploenchit Road, Pathumwan, Lumpini, Bangkok 10330
Tel: (66) 2252 -0080 #310 Fax: (662) 650-9124 E-Mail : info@ksandstravel.com

License No.11/06949

Website : www.ksandstravel.com, www.thetraveloutlet.in.th & www.facebook.com/ksandstravel

แผนกทัวร์

KS&S TRAVEL SERVICE

RUMOZE002

License No.11/06949
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อ
ค่าบริ การทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่ น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอืน่ ๆ
1. ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัว ร์ น้ ี เ ป็ นทัว ร์ แ บบเหมา หากท่ า นไม่ ไ ด้ร่ ว มเดิ น ทางหรื อ ใช้บริ ก ารตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นรายการไม่ ว่ า
บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การ
ไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน
โดยจะแจ้ง ให้ก ับนัก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ทราบล่ ว งหน้าอย่างน้อย 7 วันก่ อนการเดิ น ทางส าหรั บ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรั บ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ทาง
บริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
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4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่
มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษทั เช่ น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุ บตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อ
การบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
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1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าว
มีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
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