Siberian Husky, Reindeer and Aurora Hunting
รั สเซีย ตามล่ าแสงเหนือ
8 วัน 5 คืน
เดินทาง ธันวาคม 2562
ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนั สวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ
นัง่ รถลากเลื่อนโดย สุนขั ไซบีเรี ยน ฮัสกี ้ ที่ Husky farm เเละ กวางเรนเดียร์

ราคาเพียง

65,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ปั กกิ่ง – มอสโคว์
วันที่ 3. มอสโคว์ – มูร์มนั สค์ – ขับรถสโนโมบิล – ตามล่าแสงเหนือ
วันที่ 4. หมู่บ้านซามิ – ฟาร์ มสุนขั ฮัสกี ้ – นัง่ รถสุนขั ลากเลือนและกวางลากเลือ่ น – ตามล่าแสงเหนือ
วันที่ 5. พิพิธภัณฑ์เรื อทําลายนํ ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรี ย์อโลชา – สนามบิน – มอสโคว์
วันที่ 6. มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี่ – โบสถ์เซนต์บาซิล – จตุรัสแดง
วันที่ 7. สถานีรถไฟใต้ ดิน – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์ โรว์ – สนามบิน
วันที่ 8. ปั กกิ่ง – กรุงเทพฯ
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์ เตอร์ U สายการ
บินแอร์ ไชน่ า (CA) เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – ปั กกิ่ง – มอสโคว์
01.05 น.
06.30 น.
13.45 น.
17.00 น.
ที่พัก

ออกเดินทางสูป่ ั กกิ่ง โดยสายการบินแอร์ ไชน่ า เที่ยวบินที่ CA 980
ถึงสนามบินปั กกิ่ง นําท่านเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางต่อ
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอร์ ไชน่ า เที่ยวบินที่ CA 909
ถึงสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
ผ่านขั ้นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว นําท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม Hotel Milan Moscow หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3 มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – ขับรถสโนโมบิล – ตามล่ าแสงเหนือ
เช้ า
......น.

.....น.

กลางวัน
บ่ าย
ค่า
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รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อทําการเช็คอินสัมภาระ
ออกเดินทางสูเ่ มืองมูมนั สค์ โดยสายการบิน .....เที่ยวบินที่ .... (ใช้ เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรม
และเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้ สอดคล้ องกับเวลาของเที่ยวบิน
และ สภาพอากาศ)
ถึงสนามบินมูร์มนั สค์ หลังจากรับสัมภาระแล้ ว โดยเมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เป็ นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์
อ๊ อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั ้งอยู่บริ เวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร
เป็ นเมือ งที่อ ยู่ติดกับ ประเทศฟิ นแลนด์ และนอร์ เวย์ ซึ่งเป็ นเมือ งท่า ที่สํา คัญในการมุ่งหน้ าออกสู่อาร์ คติก
จากนั ้นนําท่านเดินทางสูเ่ มืองคิรอฟสค์ (Kirovsk)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
มีเวลาให้ ทา่ นได้ สนุกตื่นเต้ นกับการขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ที่ท่านสามารถขับรถไปบน
หิมะ ลานนํ ้าแข็งกว้ างใหญ่ ซึง่ เป็ นประสบการณ์สดุ สนุกและเร้ าใจเป็ นอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ ง ในช่วงหน้ าหนาวเท่านั ้น ซึ่ง แสงออโรร่ า (Aurora
borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้ องฟ้ายามค่าํ คืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกําหนดหรื อทราบล่วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ
เป็ นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม***
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ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
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เข้ าสูท่ ี่พกั TIRVAS HOTEL หรือเทียบเท่ า

หมู่บ้านซามิ – ฟาร์ มสุนัขฮัสกี ้ – นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน
– ตามล่ าแสงเหนือ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูห
่ มู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื ้นเมืองซามินี ้ ท่า นจะได้ สมั ผัสถึงวิถีชีวิต
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื ้นเมืองซามิที่ใช้ ชีวิตอาศัยอยู่ตั ้งแต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั ้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น
กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่ า (Foxes) เพื่อใช้ ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั ้งเป็ นเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั ้นนําท่านเดินทางสู่ฟาร์ มสุนัขพันธุ์ฮัสกี ้ (Husky Farm) ให้ ท่านได้ ชมความน่ารักของสุนขั แสนรู้ เป็ น
พันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้ เลี ้ยงสุนขั พันธุ์นี ้เพื่อใช้ ในการ
ลากเลื่อ นบนนํ า้ แข็ ง หรื อ หิม่ ะ ให้ ท่า นได้ ส ัม ผัส ประสบการณ์ น่ ั งรถเทีย มสุ นั ข ฮัส กี ล้ ากเลื่ อ น (Husky
Sledding) โดยที่ฟาร์ มนี ้จะบริ การต้ อนรับท่านด้ วยชาร้ อน ขนมพื ้นเมือง กับบรรยากาศต้ อนรับที่แสนจะอบอุ่น
สัมผัสประสบการณ์ น่ ังรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน (Reindeer Sledding)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรื อ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้ าหนาวเท่านั ้น ซึง่ แสงออโรร่า (Aurora
borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้ องฟ้ายามค่าํ คืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกําหนดหรื อทราบล่วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ
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ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

เป็ นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม***
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม AZIMUT หรือเทียบเท่ า

พิพิธ ภั ณ ฑ์ เรื อ ทาลายน า้ แข็ ง พลั ง นิ ว เคลี ยร์ –
สนามบิน – มอสโคว์

อนุ ส าวรี ย์ อ โลชา –

รับประทาอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เรื อทาลายนา้ แข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่ น Lenin
ซึง่ เป็ นเรื อทําลายนํ ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ รุ่นแรก เปิ ดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ ปลดประจําการแล้ ว ปั จจุบนั
เป็ นพิพิธภัณฑ์ได้ ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ในอดีตเรื อลํานี ้ใช้
ตัดนํ ้าแข็งเพื่อเปิ ดทางนํ ้าแข็งให้ เรื อเดินสมุทรในการขนส่งสินค้ า โดยในปั จจุบนั ยังมีเรื อทีปฏิบตั ิการตัดนํ ้าแข็ง
อยู่ จากนั ้นนําท่านชมอนุสาวรี ย์อโลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศให้ กับเหล่าทหารกองทัพของ
โซเวียตที่สามารถตรึ งกองกําลังเพื่อหยุดยั ้งการรุ กคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็ นรู ปปั น้ ขนาดสูงถึง 35.5 เมตร
สูงเป็ นอันดับสองของรัสเซียและมีนํ ้าหนักกว่า 5,000 ตัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินเพื่อทําการเช็คอินสัมภาระ

.... น.

ออกเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบิน ......เที่ยวบินที่ ..... (ใช้ เวลาบินประมาณ .....ช.ม.)

..... น.

ถึงสนามบินมอสโคว์ โดยสวัสดิภาพ

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม Hotel Milan Moscow หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6
เช้ า

4

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ – โบสถ์ เซนต์ บาซิล –
จตุรัสแดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน
การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําให้ เป็ นเมืองที่มี
ประชากรหนาแน่นที่สดุ ในยุโรป นําท่านเข้ าสูภ่ ายในรัว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่
ประทับของพระเจ้ าซาร์ ทกุ พระองค์ จนกระทัง่ พระเจ้ าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ ายไปนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก
ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นําท่านสูจ่ ัตุรัสวิหาร ถ่ายรู ปกับ
โบสถ์ อัสสัม ชัญ โบสถ์ อันนัน ซิเอชั่น โบสถ์ อ าร์ คแอนเจลไมเคิล หอระฆัง อี ว าน และเข้ า ชมด้ า นในโบสถ์
อัสสัมชัญ ซึง่ เป็ นโบสถ์ ที่สําคัญใช้ ในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้ า
ซาร์ ทุกพระองค์ จากนั ้นชมระฆังพระเจ้ าซารร้ างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้ างระฆังใบใหญ่
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ที่สดุ ในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทําให้ ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระ
เจ้ าซาร์ ที่มีความต้ องการสร้ างปื นใหญ่ที่สดุ ในโลกที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ ยิงเลย ทําด้ วยบรอนซ์นํ ้าหนัก 40 ตัน
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์ อัสสัมชัญจะไม่ อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน) นําเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ อาร์
เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ของรัสเซียเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมของเจ้ าชายมัสโควี่
ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14-15 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สดุ ของรัสเซียจากคริ สต์ศตวรรษที่
14 ถึงช่วงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี่ เป็ นหนึ่งในสามพิพิ ธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติ
ของพระเจ้ าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึง่ อีก 2 ที่อยูท่ ี่องั กฤษ และ อิหร่าน

กลางวัน
บ่ าย

5

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้ างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ ของ
รัสเซียไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรื อการประท้ วงทางการเมือง สร้ างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17
ปั จ จุบ ันสถานที่แห่งนี ้ใช้ จัดงานในช่ว งเทศกาลสําคัญ ๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระ ลึก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริ เวณโดยรอบของจัตรุ ัสแดงเป็ นที่ตั ้ง ของกลุม่ สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้ แก่ วิหาร
เซนต์ บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้ วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสสี นั สวยงามสดใส สร้ างด้ วยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั ้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา
เป็ นศิลปะโกธิ ก บนยอดมี ดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นํามา
ประดับ ไว้ เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้ างสรรพสินค้ ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของ
เมือง สร้ างในปี ค.ศ.1895 จําหน่ายสินค้ าจําพวกแบรนด์เนม เสื ้อผ้ า เครื่ องสําอาง นํ ้าหอม และราคาค่อนข้ าง
แพง ชมอนุสรณ์ สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้ างด้ วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลง
แก้ วครอบอยู่
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ค่า

ที่พัก

วันที่ 7
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
15.00 น.
18.55 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู้ ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง นก ฯลฯ
รวมทั ้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2
ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี ้ยังมีบริ การถ่ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ และมีของ
ที่ระลึกด้ วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึง่ บางครัง้ การงดการแสดงไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท***
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม Hotel Milan Moscow หรือเทียบเท่ า

สถานี รถไฟใต้ ดิน – มหาวิหารเซนท์ ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์ โรว์ –
สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั ้นนําท่านเดินทางกลับสูก่ รุ งมอสโคว์ นําเข้ า ชมวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้ าม
ถ่า ยภาพด้ า นใน) เป็ นมหาวิ ห ารโดมทองที่ ใ หญ่ ที่ สุด ในรั ส เซี ย สร้ างขึ ้นเพื่ อ เป็ นอนุส รณ์ แ ห่ง ชัย ชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 45 ปี นําท่าน
ชมสถานีรถไฟใต้ ดินกรุงมอสโค ที่มีความสวยงามมากที่สดุ ในโลก ด้ วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรม
การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้า ใต้ ดินมี จุดเริ่ ม ต้ นมาจากช่ว ง แรกสุดที่สตาลิน
ขึ ้นมาเป็ นผู้นําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นํา มาตกแต่งภายในสถานีนั ้นเป็ นลักษณะของ
Monumental Art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาใน
รูปของงานปั น้ รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเดินทางสูเ่ นินเขาสแปร์ โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งมอสโคว์ได้
ทั ้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้ างในสมัยสตาลิน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสูป่ ั กกิ่ง โดยสายการบินแอร์ ไชน่ า เที่ยวบินที่ CA 910

วันที่ 8 ปั กกิ่ง – กรุ งเทพฯ
07.20 น.

ถึงสนามบินปั กกิ่ง นําท่านเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางต่อ

19.45 น.

ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ ไชน่ า เที่ยวบินที่ CA 979

23.45 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************************************************************************************************
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อัตราค่ าบริการ Siberian Husky, Reindeer and Aurora Hunting
รั สเซีย ตามล่ าแสงเหนือ
8 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่ า
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

11 – 18 ธ.ค. 62
24 – 31 ธ.ค. 62

65,900.65,900.-

65,900.65,900.-

65,900.65,900.-

42,900.46,900.-

4,900.8,900.-

ื เดินทางสญชาติ
ั
่ ร ัสเซย
ี
หน ังสอ
ไทย ไม่ตอ
้ งทาวีซา
**โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านั ้น
2.
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทํ าการจองคิวยื่ นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3.
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลู กค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
4.
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่อ งเที่ ย วในระยะเวลาเกิน กว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อ กัน ท่ านและครอบครั วต้ อ งให้ ก ารดูแลสมาชิ กภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั ้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
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8.
9.

ค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ ซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบริ ษัทได้ **
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั ้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํ ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรั พย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (36 ยูเอสดอลล่าร์ )
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลล่าร์ )

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.
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ทางบริ ษัทได้ สํารองที่ นั่งพร้ อมชํ าระเงินมัดจํ าค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิก ทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ อ งบินทํ าการออกแล้ ว แต่ท่ านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัท ขอสงวนสิท ธิ์เรี ย กเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่ สายการบิน
กํ าหนด เช่น ต้ องเป็ น ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่ เครื่ องบินมีปัญหา เช่ น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํ ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรั ม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั ้น
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทํ าให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํ านวนที่ บริ ษัท ฯกํ าหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่ อ งจากเกิ ดความเสีย หายต่อ ทางบริ ษัทและผู้เดิน ทางอื่ น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯจะทํ าการ
เลื่ อ นการเดิน ทางของท่ า น ไปยั ง คณะต่อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ านจะต้ อ งเสี ย ค่า ใช้ จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรี ย กคืน ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
2.
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ํ่า
3.
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่ มีขนาดกะทัดรั ตและไม่
มีอ่างอาบนํ ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้นๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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