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กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI
AIRWAYS เพื่ อเตรียมตัวเดิ น ทางและผ่านขั้น ตอนการเช็ คอิน โดยมี เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรือ่ งกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่ โมง)
ถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4
ชัว่ โมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่ สุดของ
ยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี
นาท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน
10 ของประเทศ ทาให้เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่ นที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า
มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว –
เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเข้าชม มหาวิ หารเซนต์ซาเวี ยร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพ
ด้านใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่ สุดในรัสเซีย สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนาน
ถึ ง 45 ปี เป็ นวิ ห ารที่ ส าคัญ ของนิ ก ายรัส เซี ย นออโทดอกซ์ใ ช้ป ระกอบพิ ธี ก รรมที่ ส าคัญ
ระดับชาติ จากนั้ น นาท่ านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดิ นยาวประมาณ 1
กม. เป็ นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั ง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานั ง่
วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว (เนื่ องจากไฟลท์ภายในประเทศรัสเซีย มีการ
เข้มงวดกาหนดสาภาระ จากัดให้ท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ซึ่งบางครั้ง
อาจให้นาน้ าหนักสาภาระที่ขึ้นเครื่องมาชั ่งรวมด้วยทาให้อาจมีค่าใช้จ่าเพิ่มในกรณีที่สา
ภาระน้ าหนักเกิน จึงขอความร่วมมือในการคานวนน้ าหนักสัมภาระก่อนเดินทางทุกครั้ง)
ออกเดิ นทางสู่ เมื อ งเมอร์ม านสค์ (Murmansk) โดย สายการบิ น แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ SU1324
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เดิ นทางถึ ง สนามบิน เมอร์มานสค์ เมื องเมอร์ม านสค์ ประเทศรัสเซี ย เมื องท่ าเรือและ
ศูนย์กลางการบริหารแคว้นปกครองตนเองของรัสเซีย และตั้งอยูบ่ นชายฝั ง่ ทางตอนเหนื อของ
คาบสมุทรโคล่าใกล้กบั พรมแดนของนอร์เวย์และฟิ นแลนด์
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
เชิญสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืด
มิ ด ท่ านจะพบกับ “แสงออโรร่ า” (POLA LIGHT) หรือ แสงเหนื อ ปรากฏการณ์ ผิ ว ดวง
อาทิตย์ปะทุ และปลดปล่อยอนุ ภาคอิเลกตรอนทุกทิ ศทุกทางในห้วงอวกาศ หรือที่เรียกว่าลม
สุ ริ ย ะ (Solar wind) เมื่ อ ลมสุ ริ ย ะผ่ า นเข้า มาใกล้โ ลก ขั้ว แม่ เ หล็ ก โลกจะดึ ง ดู ด อนุ ภาค
อิเล็กตรอนบางส่วนเข้าหาชั้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยู่
ในชั้นบรรยากาศ จึงทาให้เกิดการเรืองแสงเป็ นสีสันต่างๆ มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม –
มี น าคม ของทุ ก ปี ซึ่ ง สามารถพบได้ในรัศ มี 300 ก.ม.จากขั้ว โลกเท่ า นั้ น (ทั้ งนี้ การพบ
ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้ นด้วย) ได้เวลาอันสมควรนาท่าน
เดินทางกลับสู่ที่พกั
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่า
เมอร์มานสค์ – หมู่บา้ นซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นซามี่ (Sami village) ชนเผ่าพื้ นเมืองดั้งเดิม ของรัสเซีย ที่ประกอบ
อาชีพล่าสัตว์ ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจ
อาทิ เช่น ให้อาหารให้อาหารสัตว์ และทดลองขี่กวางเรนเดียร์ หรือขับขี่สโนว์โมบิ ล เป็ นต้น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่ โมง)
บริการอาหารกลางวันแบบพื้ นเมือง ณ หมู่บา้ นชาวซามี่
นาท่านเดินทางสู่ Husky Park ฟาร์มสุ นัขพันธ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้ชมความน่ ารักของสุ นัขแสนรู ้
เป็ นพันธุ ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ ได้เลี้ ยงสุนัข
พันธุ ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ าแข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ นั ่งรถเทียม
สุนัขฮัสกี้ ลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้ จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนม
พื้ นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่โรงแรม
รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านชม แสงออโรร่า (POLA LIGHT) ท่ ามกลางทุ่ งหิ ม ะในคื น ที่ มื ด มิ ด (ทั้งนี้ การพบ
ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศในขณะนั้ นด้วย) ได้เวลาอันสมควรเดินทาง
กลับสู่ที่พกั
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่า
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เมอร์ม านสค์ – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์เ รื่ อ งราวท้อ งถิ่ น – เรื อ ท าลายน้ า แข็ ง พลัง นิ ว เคลี ย ร์ –
สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์เรื่ อ งราวท้อ งถิ่ น (Museum of local Lore) พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ จัด แสดง
เรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส์ ชนพื้ นเมืองที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาท่านเข้าชม เรือทาลายน้ าแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin
ซึ่ ง เป็ นเรื อ ท าลายน้ า แข็ง พลัง นิ ว เคลี ย ร์รุ่ น แรกสร้า งในปี ค.ศ.1958 ที่ เมื อ งเลนิ น กราด
Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ที่กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากการล้มสลายของสภาพโซ
เวีย ต ซึ่ งได้ป ลดระวางและจอดเที ย บท่ า ให้นัก ท่ อ งเที่ ย วได้เข้าชมอยู่ที่ เมื อ งมูร มานสก์ นี้
ขณะที่รุ่นอื่น ๆ ถัดมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอื่นๆ ยังปฏิบตั ิการอยูใ่ นทะเลอาร์ค
ติก เพื่อเปิ ดทางให้กบั เรือเดินสมุทรในการ ขนส่งสินค้า และบางลาก็ใช้การนานักท่องเที่ยวไป
สารวจขั้วโลกเหนื อ North Pole
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมอร์มานสค์ เพื่อทาการเช็คอินตัว๋ และเดินทางกลับสู่ มอสโคว์
(อาหารคา่ บริการท่านด้วยอาหารกล่อง)
ออกเดิ น ทางกลับ สู่ กรุ ง มอสโคว์ โดย สายการบิ น แอร์โรฟลอตแอร์ไ ลน์ เที่ ย วบิ น ที่
SU1235
เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน –
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรสั แดง – วิหารเซนต์บาซิล - ชมการ
แสดงละครสัตว์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้า
ซาร์ทุ กพระองค์ จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ปี เตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิ ร์ก
ปั จจุบันเป็ นที่ ประชุ มของรัฐบาลและที่ รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นาท่านสู่จตั ุรัส
วิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน
และเข้าชมด้านในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่ สาคัญ เช่น การ
ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัย
พระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิด
ความ ผิ ดพลาดระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่ พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการ
สร้างปื นใหญ่ที่สุดในโลกที่ ยงั ไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์น้ าหนั ก 40 ตัน (หากมี
พิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน)

เที่ยง
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คา่

วันที่หก
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นาเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็ นที่เก็บสะสม
ของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดี
ที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
เป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก
2 ที่อยูท่ ี่องั กฤษ และ อิหร่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมื องที่ เป็ นเวที ของเหตุ การณ์สาคัญ ใน
ประวัติ ศ าสตร์ข องรัส เซี ย ไม่ ว่ า จะเป็ นงานเฉลิ ม ฉลองทางศาสนา หรื อ การประท้ว งทาง
การเมื อง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันสถานที่ แห่งนี้ ใช้จดั งานในช่วงเทศกาล
ส าคัญ ๆ เช่ น วัน ปี ใหม่ วัน ชาติ วัน แรงงาน และวัน ที่ ร ะลึ ก สงครามโลกครั้ง ที่ 2 บริ เวณ
โดยรอบของจัตุรสั แดงเป็ นที่ต้งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล
(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่ มี สี สัน สวยงามสดใส สร้า งด้ว ย
ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่
บนป้อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ ทามาจากทับทิ ม น้ าหนั ก
20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สต์นามาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM
Department store) สถาปั ตยกรรมที่ เก่ าแก่ของเมื อ ง สร้างในปี ค.ศ.1895 จาหน่ ายสิ น ค้า
จาพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง น้ าหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุ สรณ์สถานเล
นิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยูบ่ นแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ี่ ไม่ควรพลาด เช่น
สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ
อาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45
นาที จากนี้ ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการ
แสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงืน 20 USD***
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า
สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – SHOPPING VUGUS MEGA STORE สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของ
กรุ งมอสโคว์ได้ท้ังเมื องและสามารถมองเห็ นตึ กสูงเจ็ดตึ ก ที่ สร้างในสมัยสตาลิ น 1ใน7ตึ ก
นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็ นจานวนมากที่ ท่านสามารถเลือก
ซื้ อและต่อรองราคาได้ดว้ ย

เที่ยง
บ่าย

15.00 น.
18.25 น.

วันที่เจ็ด
07.30 น.

จากนั้ นนาท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
ด้ว ยความโดดเด่ น ทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่ งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ้ าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้ นมาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะ
ของสถาปั ตยกรรมที่ น ามาตกแต่ ง ภายในสถานี น้ั น เป็ นลัก ษณะของ Monumental art คื อ
ลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้ นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของ
งานปั้ น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตา่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ห้า ง VEGUS MEGA STORE อิ ส ระช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์ ชื่ อ ดัง อาทิ เช่ น
BOSS, CALVIN KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ หรื อ อาจจะเป็ น
สินค้าของฝากต่างๆของประเทศรัสเซีย
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน โดโมเดโดโว เพื่อทาการเช็คอินเอกสารและ มีเวลาให้ท่าน
เลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

16 – 22 ธันวาคม 2561
22 – 28 มกราคม 2561
24 – 30 มกราคม 2561
29 มกราคม–04 กุมภา 61

03 – 09 กุมภาพันธ์ 2561
05 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
10 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
67,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2
ราคา
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง
ตั ๋ว
เพิ่ม

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )

67,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900

66,900
68,900
68,900
68,900
68,900
68,900
68,900
68,900

9,500
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

45,900
47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
47,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

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 งพักแบบห้อเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน
ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้อง

แยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ใ นห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
ออมทรัพย์ 160-251742-5
ออมทรัพย์ 281-2-22986-8

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มี การคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษั ทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง

บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่ รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 20
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่างน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

