จุดเด่นของรายการ
พักโรงแรม ดาวเชนอิ นเตอร์ในเมือง ไม่เหนื อย การเดิ นทาง
บินตรงสู่มอสโคว์ ด้วย สายการบินไทย สะสมไมล์ '(%
รับประทานอาหารมือ+ พิ เศษ ขาปูยกั ษ์ คัมชัตกา พร้อมแชมเปญ
ชมแสงเหนื อจุใจ / คืนเต็ม (มูรมานสก์ 2 คืน // คีรอฟ 6 คืน)
ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิ มะ บนลานนํ+าแข็งกว้างใหญ่ สุดสนุก เร้าใจ
กําหนดการเดินทาง : 29 พ.ย. – 6 ธ.ค. / 6 – 13 ธ.ค. / 17 – 24 ม.ค. / 14 – 21 ก.พ. / 14 – 21 มี.ค.
วันแรก
กรุ งเทพฯ – มอสโคว์
(วันพฤหัสบดี)
07.30 น.
คณะพร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน, - เคาน์ เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ ป) เคาน์ เตอร์
สายการบินไทย โดยมีเจ้ าหน้ าทีบริ ษัทฯ ให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวก
10.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ โดยเทียวบินที TG 974
17.10 น.
ถึงสนามบินโดโมเดโดว่ า กรุ งมอสโคว์ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว

20.00 น.
21.30 น.

วันทีIสอง

บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่านเข้ าทีพัก Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรื อเทียบเท่า (3)

มอสโคว์

(วันศุกร์ )

08.00 น.

บริ การอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ทีโรงแรม (เช็คเอาท์)

เช้ า

นําท่านเข้ าชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกําเนิดแห่งประวัติศาสตร์
รัสเซีย ทีมีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รI ี แชมเบอร์ ซึงเป็ นทีเก็บสมบัติลํ ?าค่าของกษัตริ ย์
รัสเซี ย อันได้ แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้ าง,ราชรถทองคํา,เครื องบรรณาการจาก ราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรป
รวมถึงไข่อีสเตอร์ ทีหาชมได้ ยากยิง จากนันชมโบสถ์
?
อสั สัมชัญ, ปื นใหญ่ ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้ าอี วานชม
ระฆังยักษ์ ทีใหญ่ทีสุดในโลก จากนัน? เดินทางสูน่ ามบิน

เทียง
บ่าย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านชมสถานี รถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ ากับสถาปั ตยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดับประดาภายในสถานีตา่ งๆ ด้ วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จน
ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ ดินแห่งเดียวในโลกทีมี ศิลปะทีงดงามยิง จากนันให้
? เวลาท่านอย่าง
อิสระ เพือเลือกซื ?อสินค้ าพื น? เมืองที IZMAILOVO MARKET ตลาดนัดจตุจกั รของกรุ งมอสโคว์ ทีรวบรวม
สินค้ าพื ?นเมื องนานาชนิด ไว้ จําหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็ นนาฬิการั สเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้ า
คลุมไหล่, อําพัน ฯลฯ ตามอัธยาศัย

19.00 น.
21.30 น.
วันทีIสาม

บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่านเข้ าทีพัก Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรื อเทียบเท่า (I)
มูรมานสก์

(วันเสาร์ )

08.00 น.

บริ การอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ทีโรงแรม

เช้ า

นําท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุ งมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียทียิงใหญ่ตงอยู
ั ? ่บนเนิน
เขา 7ลูก มีแม่นํ ?ามอสควาไหลผ่านกลางเมือง ชมย่านธุรกิจการค้ าจตุรัสแดง ซึงได้ ชือว่าเป็ นจัตรุ ัสทีใหญ่
ทีสุดในมอสโคว์ต้นแบบของจัตรุ ัสเทียนอันเหมินของปั กกิง,วิหารเซ็นต์ บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์
สร้ างขึ ?นในสมัยพระเจ้ า

อิวานจอมโหดประกอบด้ วย หอสวดทรงหัวหอม 9 โรง ซึงเชือมต่อกันเป็ นอย่าง

กลมกลืน ชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นําพรรคบอลเชวิคทีปั จจุบนั ล่มสลายไปกับความยิงใหญ่ของ
สหภาพโซเวียต อิสระ ช้ อปปิ ง? ทีห้ างสรรพสินค้ ากุม (GUM) ทีมีสินค้ าแบรนด์เนมชือดังของยุโรปยีห้ อต่างๆ
12.00 น.
15.40 น.

บริ การอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร โรงแรม Novotel Svo Hotel’s Restaurant
ออกเดินทางไปยัง มู รมานสก์ โดยสายการบินแอร์ โร่ ฟ ล็ อต เทีIยวบินทีI SU 1324 (เนืI อ งจากประเทศ
รั สเซี ย เข้ มงวดเกีI ยวกับเรืI องนํา, หนั กกระเป๋ามาก กําหนดให้ ไม่ เกิน ij กก. ซึIงบางครั ง, อาจรวมถึง
กระเป๋าทีIนําขึน, เครืI องมาชัI งรวมด้ วย ซึIงอาจจะทําให้ ท่านต้ องจ่ ายค่ านํา, หนั กเพิIม จึงขอให้ ทุกท่ าน
คํานวณเรืI องนํา, หนักของกระเป๋าด้ วย)

18.05 น.

ถึง มูรมานสก์ เป็ นเมืองท่า ตังอยู
? ่ในเขต Arctic Circle ภายในคาบสมุทรโคล่า ทางตอนเหนือของประเทศ
รัสเซีย ทางด้ านทิศเหนือติดกับประเทศนอร์ เวย์ ทางด้ านทิศตะวันตกติดกับ ประเทศฟิ นแลนด์ และถ้ าเดินทาง
ด้ วยรถยนต์ จะใช้ เวลาประมาณ 2 ชัวโมง ก็จะถึงชายแดนของนอร์ เวย์ และฟิ นแลนด์

20.00 น
21.30 น.

บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้ องถิน Tundra Restaurant
นําคณะชมแสงออโรร่ า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้ าเปิ ดท่านจะพบกับสิงมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติทีหาดูได้ เฉพาะพื น? ที ภายในรั ศมี TUUกม.จากขัวโลกเท่
?
านัน? *** การพบเห็นปรากฏการณ์ แสง
เหนื อ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกําหนดหรื อทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสทีIจะได้ เห็น
ขึน, อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรั บเปลีIยนได้ ตามความเหมาะสม***

23.30 น.
วันทีIสI ี

นําท่านเข้ าทีพัก AZIMUT HOTEL MURMANSK หรื อเทียบเท่า (3)
มูรมานสก์ - คีรอฟ

(วันอาทิตย์ )

08.00 น.

บริ การอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ทีโรงแรม / (จัดกระเป๋ าเล็กสําหรับค้ างคืนทีเมืองคีรอฟท์ 3คืน)

เช้ า

นํ าท่านชมรอบเมื องมูรมานสก์ บริ เ วณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมี แหลมโคลายื นไปในมหาสมุทร เข้ าชม
พิพิธภัณฑ์เรื องราวท้ องถิ น Museum of local Lore จัดแสดงเรื องราวของชาวซามี หรื อแลปส์ ที เข้ ามาตังถิ
? น
ฐานตังแต่
? ปีค.ศ.3fgh จากนันนํ
? าท่านชมอนุสาวรี ย์อโลชา (Alyosha Memorial) ทีสร้ างขึ ?นเพืออุทิศให้ กบั เหล่า
ทหารกองทัพของโซเวียตทีสามารถตรึ งกองกําลังเพือหยุดยังการรุ
?
กคืบจากกองทัพเยอรมันเป็ นรู ปปั น? ขนาดสูง
ถึง Tf.f เมตร สูงเป็ นอันดับสองของรัสเซียและมีนํ ?าหนักกว่า f,UUU ตัน จากนัน? นําคณะออกเดินทางสูเ่ มืองคิ
รอฟสค์ (Kirovsk)

เทียง
บ่าย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน Baryeti Restaurant
นําท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ทีสร้ างขึ ?นจากหิมะทังหมด
?
ทีมีการสร้ างประติมากรรมนํ ?าแข็งเป็ น
รู ปร่ างต่างๆทีสวยงาม มีทงอาคาร,รู
ั?
ปปั น? , โบสถ์นํ ?าแข็ง,อุโมงค์ถํ ?า,เฟอร์ นิเจอร์ ตา่ งๆ ให้ ท่านได้ สนุกตืนเต้ นกับ
การขับรถสโนว์โมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ทีท่านสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานนํ ?าแข็งกว้ างใหญ่ ซึงเป็ น
ประสบการณ์สดุ สนุกและเร้ าใจเป็ นอย่างยิง
นําท่านเข้ าทีพัก โรงแรมชัน, หนึIง Tirvas Hotel (Renovated room) หรื อเทียบเท่า

19.30 น
21.00 น.

บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะชมแสงออโรร่ า (POLA LIGHT) ในทุง่ หิมะในคืนมืดมิด หากฟ้ าเปิ ดท่านจะพบกับสิงมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติทีหาดูได้ เฉพาะพื ?นทีภายในรัศมี TUUกม.จากขัวโลกเท่
?
านัน? *** การพบเห็นปรากฏการณ์ แสง
เหนือ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกําหนดหรื อทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสทีIจะได้ เห็น
ขึน, อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรั บเปลีIยนได้ ตามความเหมาะสม***

00.00 น.
วันทีIห้า

นําท่านเข้ าทีพัก โรงแรมชัน, หนึIง Tirvas Hotel (Renovated room) หรื อเทียบเท่า (4)
คีรอฟ - มูรมานสก์

(วันจันทร์ )

08.00 น.

บริ การอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ทีโรงแรม

เช้ า

นําท่านเดินทางสูเ่ มือง โลโวเซโร่ ชมหมู่บ้านชาวซามีI (Sami village) ชาวซามีเป็ นชนเผ่าพื ?นเมืองดังเดิ
? ม มี
อาชีพล่าสัตว์ ในหมู่บ้านมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาวรวมไปถึงกิจกรรมทีน่าสนใจมากมาย ท่าน
สามารถให้ อาหาร และลองขีกวางเรนเดียร์ หรื อ สโนว์โมบิลได้

เทียง
บ่าย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูฟ่ าร์ มสุนขั พันธุ์ฮสั กี ? (Husky Farm) ให้ ทา่ นได้ ชมความน่ารักของสุนขั แสนรู้ เป็ นพันธุ์ทีฉลาด
เฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่ นเขตหนาว ซึงชาวแลปป์ ได้ เลี ?ยงสุนขั พันธุ์นี ?เพือใช้ ในการลากเลือนบน
นํ ?าแข็งหรื อหิมะ ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสประสบการณ์นงรถเที
ั
ยมสุนขั ฮัสกี ?ลากเลือน(Husky Sledding) โดยทีฟาร์ มนี ?
จะบริ การต้ อนรับท่านด้ วยชาร้ อน ขนมพื ?นเมือง กับบรรยากาศต้ อนรับทีแสนจะอบอุน่ จากนันนํ
? าท่านสูเ่ มืองมูร
มานสก์ (Murmansk)

19.00 น
20.30 น.

บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะชมแสงออโรร่ า (POLA LIGHT) ในทุง่ หิมะในคืนมืดมิด หากฟ้ าเปิ ดท่านจะพบกับสิงมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติทีหาดูได้ เฉพาะพื ?นทีภายในรัศมี TUUกม.จากขัวโลกเท่
?
านัน? *** การพบเห็นปรากฏการณ์ แสง

23.30 น.
วันทีIหก

08.00 น.

เหนือ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกําหนดหรื อทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสทีIจะได้ เห็น
ขึน, อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรั บเปลีIยนได้ ตามความเหมาะสม***
นําท่านเข้ าทีพัก โรงแรมชัน, หนึIง Azimut Hotel หรื อเทียบเท่า (5)
มูรมานสก์ – มอสโคว์

บริ การอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ทีโรงแรม (เช็คเอาท์)

(วันอังคาร)

เช้ า

นํ า ท่ า นเข้ าชม เรื อ ทํ า ลายนํ า, แข็ ง พลั ง นิ ว เคลี ย ร์ Nuclear powered Icebreakers รุ่ น Leninซึ งเป็ น เรื อ
ทําลายนํ ?าแข็งพลังนิวเคลียร์ รุ่นแรกสร้ างในปี ค.ศ.3wfx ทีเมืองเลนินกราด Leningrad หรื อ นครเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก ที กลับมาใช้ ชือเดิมหลังจากการล้ มสลายของสภาพโซ เวี ยต ซึงได้ ปลดระวางและจอดเที ยบท่า ให้
นักท่องเทียวได้ เข้ าชมอยู่ทีเมืองมูรมานสก์ นี ? ขณะทีรุ่ นอืน ๆ ถัดมา เช่นรุ่ น Arctika, Sevmorput และรุ่ นอืน ๆ
ยังปฏิบตั ิการอยู่ในทะเลอาร์ คติก เพือเปิ ดทางให้ กับเรื อเดินสมุทรในการขนส่งสินค้ า และบางลําก็ใช้ การนํ า
นักท่องเทียวไปสํารวจขัวโลกเหนื
?
อ สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสูส่ นามบินเมืองมูรมานสก์

เทียง
13.10 น.

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอร์ โร่ ฟล็อต เทีIยวบินทีI SU 1321 (เนืIองจากประเทศรั สเซีย
เข้ มงวดเกีIยวกับเรืI องนํา, หนักกระเป๋ามาก กําหนดให้ ไม่ เกิน ij กก. ซึIงบางครั ง, อาจรวมถึงกระเป๋าทีI
นําขึน, เครืI องมาชัIงรวมด้ วย ซึIงอาจจะทําให้ ท่านต้ องจ่ ายค่ านํา, หนักเพิIม จึงขอให้ ทุกท่ านคํานวณเรืI อง
นํา, หนักของกระเป๋าด้ วย)

15.25 น

ถึงท่าอากาศยาน กรุงมอสโคว์ จากนัน? นําคณะชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองทีใหญ่ทีสุดใน
รัสเซียซึงได้ รับการบูรณะขึ ?นใหม่เนืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ xfU ปี ของกรุงมอสโคว์ จากนันให้
? ทา่ นได้
ช้ อปปิ ง? ทีถนนคนเดินย่าน อารบัต (ARABAT STREET) เป็ นถนนทีมีมาตังแต่
? สมัยศตวรรษที 3f ในอดีตเป็ น
ทีอยูข่ องชนชันขุ
? นนาง และศิลปิ นทีมีผ้ อู ปุ ถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็ นย่านทีพักของ
สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปั จจุบนั ถนนอารบัต กลายเป็ นถนนคนเดินทีมีชือเสียงทีสุดของรัสเซีย
เป็ นแหล่งของศิลปิ น จิตรกร ร้ านขายของทีระลึก ร้ านกาแฟ ศูนย์วฒ
ั นธรรม และโรงละคร เป็ นต้ น

18.00 น
21.30 น
23.00 น.
วันทีIเจ็ด

08.00 น.

นําท่านล่ องเรื อในแม่ นํา, มอสควา โดย Radisson Royal
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเข้ าทีพัก Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรื อเทียบเท่า (6)
มอสโคว์ – กรุ งเทพฯ

บริ การอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ทีโรงแรม (เช็คเอาท์)

(วันพุธ)

เช้ า

นําคณะชม พระราชวังซาริสซีโน่ พาเลซ (tsaritsyno palace)ทีสร้ างขึ ?นโดยพระเสาวนีย์ของพระนางแคทเธอรี
นมหาราชินีในปี 3ggf เพือใช้ แปรพระราชฐานและพํานักในระหว่างทีอยู่กรุ งมอสโคว์ออกแบบโดยสถาปนิก
VASILY BAZHENOV ทีออกแบบให้ ตวั วังเป็ นรู ปสีเหลียมผืนผ้ าเชือมต่อโดยหอคอย x หอทีก่ออิฐแดงเปลือย
ตัดกับกรอบบัวคิ ?วบานประตูและหน้ าต่างสีขาวประดับประดาด้ วยยอดแหลมรายล้ อมไปด้ วยความร่ มรื นของ
มวลหมู่ไม้ นานาพรรณและสระนํ ?าขนาดใหญ่ทีแบ่งสัดส่วนของสวนนํ ?าพุสวนดอกไม้ เกาะกลางนํ ?าและสะพาน
ข้ ามเนิน คูคลองสวยงามลงตัวพระราชวังได้ ทําการบูรณะซ่อมแซมโดยผู้ว่าการกรุ งมอสโคว์ เมือปี ค.ศ. IUUh
เพือใช้ เป็ นแหล่งสนทนาการพักผ่อนหย่อนใจและตัวพระราชวังใช้ เป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ
ทีมีมากกว่า TUU,UUU ชิ ?นอาทิเช่นห้ องภาชนะทีทําด้ วยกระเบื ?อง, ห้ องทรงอักษร, ห้ องภาพเขียนสีนํ ?ามัน ,ห้ อง
โถงบัลลังก์สีทองอร่าม

เทียง
บ่าย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ เวลาท่านอย่างอิสระเพือช็อปปิ ง? ณ ห้ างสรรพสินค้ า Vega Mall ห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ของกรุงมอสโคว์
สมควรแก่เวลา ออกเดินทางไปยังสนามบินเพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

18.40 น.
วันทีIแปด
07.30 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 975
กรุ งเทพฯ

(วันพฤหัสบดี)

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

อัตราค่ าบริการ
กําหนดวันเดินทาง
(คณะเดินทางอย่ างน้ อย ท่ าน)

ราคาผู้ใหญ่

29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561
6 – 13 ธันวาคม 2561

89,900

-

-

9,500

27 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562

98,800

-

-

11,500

เด็ก - ปี พัก เด็ก - ปี พักกับ พักเดี%ยว
กับผู้ใหญ่ ท่ าน ผู้ใหญ่ ท่ าน
เพิ%ม
มีเตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม

17 – 24 มกราคม 2562
14 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 21 มีนาคม 2562

89,900

-

-

9,500

หมายเหตุ
จองและวางมัดจํา ท่ านละ , , บาท ภายใน , วัน หลังการจองและชําระส่ วนที%เหลือก่ อน
วันเดินทาง วัน “เพื%อยืนยันการเดินทาง และกรุ ณาส่ งแฟ็ กซ์ ใบโอนเงินมาที%บริษัทฯ
อัตราค่ าบริการรวม
ตัวƒ เครื องบินชันทั
? ศนาจร (หมูค่ ณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ)
และเทียวบินภายในประเทศ สายการบิน Aeroflot Airline เส้ นทาง มอสโคว์ – มูรมานสก์ – มอสโคว์
ค่าทีพักโรงแรมชันหนึ
? ง รวม † คืน
มอสโคว์ ทีโรงแรม Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรื อเทียบเท่า
มูรมานสก์ ทีโรงแรม Azimut Hotel หรื อเทียบเท่า
คีรอฟ ทีโรงแรม Tirvos Hotel หรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารทุกมื ?อตามทีระบุในรายการ อาหารมือ, พิเศษ ขาปูยักษ์ คัมชัตกา พร้ อมแชมเปญ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
ค่าเข้ าชมสถานทีต่างๆ ทีระบุในรายการ
ค่าบริ การในการจัดนําเทียวอืนๆ และมัคคุเทศก์ผ้ ชู ํานาญงาน ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันการเดินทาง (อุบตั เิ หตุ) ตามเงือนไขประกันกลุม่ ในวงเงินท่านละไม่เกิน T,UUU,UUU บาท
ค่าทิปยกกระเป๋ าในโรงแรม ท่านละ 3 ใบ ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของลูกค้ าเอง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย (ตามทีIท่านเห็นสมควรกับการได้ รับบริการ)
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิIน, คนขับรถท้ องถิIน (ท่ านละ 45$ US ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาเดียวกัน)
ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3% / ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7%
ค่าธรรมเนียมค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น อาหารและเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์

ค่ ากระเป๋าสัมภาระทีIเกินกว่ า ~ ใบ นําหนักจํากัดเพียง i• กิโลกรั ม (สายการบินภายในประเทศรั สเซียเข้ มงวดใน
เรืI องนํา, หนักเกินอย่ างมาก)
เงืIอนไขการจอง
3. หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซา่ เข้ าประเทศรัสเซีย สามารถอยูไ่ ด้ ไม่เกิน TU วัน กรุ ณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง
ต้ องเหลืออายุการใช้ งานไม่ ตIาํ กว่ า € เดือน
I. ขอสงวนสิทธิˆในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผ้ เู ดินทางตํากว่า IU ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3U วัน
ก่อนเดินทาง
T. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิˆไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายทีเกิดจากอุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั
การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้ าของเทียวบิน หรื อการยกเลิกเทียวบินของสายการบิน
การเดินเรื อรถไฟ พาหนะท้ องถิน และการถูกปฏิเสธให้ เข้ าเมืองในต่างประเทศ ซึงอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทฯ ตลอดจน
ค่าใช้ จา่ ยเพิมเติมทีเกิดขึ ?น ไม่วา่ จะเป็ นเรื องการเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญเสีย ความล่าช้ า หรื ออุบตั เิ หตุตา่ งๆ
เนืองจาก บริ ษัทฯ ได้ ทําการสํารองจ่ายค่าบริ การทังหมดให้
?
กบั ตัวแทนก่อนการเดินทาง
h. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิˆในการเปลียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีทีมีการขึ ?นลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ หรื อการขึ ?นราคาของภาษี นํ ?ามัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
f. การยกเลิกบางรายการ หรื อแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิˆในรายการนันๆ
? ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิˆที
จะไม่คืนค่าบริ การทีท่านไม่ได้ ใช้ หรื อแยกออกจากคณะ หากไม่ได้ รับการแจ้ งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 3U
วัน
†. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลียนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษัทฯ ขนส่ง หรื อหน่วยงานทีให้ บริ การ ผู้จดั จะดําเนินการ โดยสุดความสามารถทีจะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ลูกค้ า และจะคืนเงินให้ สําหรับค่าบริ การนันๆ
? ตามความเป็ นจริ งทีได้ รับจาก โรงแรม, บริ ษัทรถ, สายการบิน
g. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิˆในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
? ?นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของทางบริ ษัทฯ กํากับเท่านัน?
x. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จา่ ยต่างๆได้ เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทาง
ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง
ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอืน
w. เมือท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมด
?
ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทาง
บริ ษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของทางบริ ษัทฯ แล้ ว

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง •~ วัน ช่ วงสงกรานต์ หรื อเทศกาล เป็ น &' วัน ไม่คิดค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการ
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ~€-•j วันขึน, ไป ช่ วงสงกรานต์ หรื อเทศกาล เป็ น ('-&& วัน หักค่ามัดจํา ท่านละ 30,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ~j-~• วัน ช่ วงสงกรานต์ หรื อเทศกาล เป็ น ()-(& วัน หักค่าใช้ จา่ ย fU % ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ‚-ƒ วัน ช่ วงสงกรานต์ หรื อเทศกาล เป็ น *&-*+ วัน หักค่าใช้ จา่ ย gf% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ~-„ วัน ช่ วงสงกรานต์ หรื อเทศกาล เป็ น *-*, วัน หักค่าใช้ จา่ ย 3UU% ของราคาทัวร์
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนืองจากการถูกปฏิเสธจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเข้ าเมืองโดยเจตนา
ไม่สจุ ริ ต หักค่าใช้ จา่ ย 3UU%

ใบตอบรั บการเดินทาง
รายการทัวร์ รายการท่ องเทีIยว แสงเหนือ ‚ วัน € คืน วันทีIเดินทาง
ชืIอภาษาอังกฤษ (สะกดตรงกับหนังสือเดินทาง)
(3.)
(I.)
(T.)
(h.)
(f.)
ตัวƒ เครื องบิน

ชันประหยั
?
ดตามรายการ ***

โทรศัพท์ทีติดต่อได้

มือถือ

.

(†.)
(g.)
(x.)
(w.)
(3U.)
ชันธุ
? รกิจ จ่ายเพิม
แฟ็ กซ์

จํานวนผู้เดินทางทังหมด.................ท่
?
าน (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กตํากว่า 3I ปี ....................ท่าน)
จํานวนห้ องพักทีใช้ ทงหมด..............ห้
ั?
อง (ห้ องคู.่ ............. ห้ องเดียว............. ห้ อง T เตียง..............)
หมายเหตุ
อาหาร
ทีIนI ัง

กรุ ณาแจ้ งความประสงค์ อI ืนๆ ตามทีIท่านต้ องการ
ไม่ทานเนื ?อวัว
ไม่ทานเนื ?อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสวิรัติ
ริ มหน้ าต่าง
ริ มทางเดิน
อืนๆ...........................................

