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รหัสโปรแกรม : 17405 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

RUSSIA MOSCOW MURMANSK (7D5N)
“DME05 RUSSIA AURORA BOREALIS ”
สายการบิน FULL SERVICE OMAN AIR (WY)
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บินด้ วยสายการบินโอมานแอร์ (WY): ขึน้ เครื่ องที่สนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK)
WY818
WY181
WY182
WY 815

BKK(กรุ งเทพ) – MCT (มัสกัต)
MCT (มัสกัต) – DME(โดโมเดโดโว)
DME(โดโมเดโดโว) – MCT (มัสกัต)
MCT (มัสกัต) – BKK(กรุ งเทพ)

09.15 – 12.35
14.50 – 19.55
00.20 – 07.05
09.00 – 17.45

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (ไม่เกิน 1 ใบ) และ ถือขึ้นเครื่ องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพ (สุ ววรณภูมิ) – สนามบินมัสกัต(โอมาน) – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์ ) – เมือง
มอสโคว์
(-//-)
06.00น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอิน Row T ประตู 8 สายการ
บิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน
และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

09.15น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIRเที่ยวบินที่ WY818
** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **

12.35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)

14.50 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน OMAN AIR
เที่ยวบินที่ WY181 ** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **
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19.55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (ตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทย
ประมาณ 4 ชัว่ โมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซี ย มีประวัติศาสตร์ ยาวนานถึง 850 ปี
เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใ่ กล้แม่น้ ามัสกวา ซึ่ งในตัว
เมืองมีประชากรอยูอ่ าศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาให้เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป และเมื่อ
สมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงั เป็ นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย
เข้าสู่ ที่พกั

พักที่

IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2
มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ ดิน – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมือง
เมอร์ มานสค์ – ชมปรากฎการณ์ แสงออโรร่ า
(B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรื อที่เรี ยกกันว่า
มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรู ปด้านใน) สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่ งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อ
ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารที่สาคัญของนิกายรัสเซี ย
นออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะ
ไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **
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Cathedral of Christ the Saviour

นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ ดินเมื องมอสโคว์ (Moscow

Metro)

ถือได้วา่ มีความสวยงามมาก

ที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ้ าใต้
ดิ นมีจุดเริ่ มต้นมาจากช่ วงแรกสุ ดที่ สตาลิ น ขึ้นมาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นามา
ตกแต่งภายในสถานี น้ นั เป็ นลักษณะของงานศิลปะที่สร้ างขึ้นเพื่อระลึกถึ งคุ ณความดี ของวีรบุรุษ (Monumental
Art) ซึ่ งจะสื่ อออกมาในรู ปของงานปั้ น รู ปหล่อ ภาพสลักนูนต่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
นาท่านเดิ นทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat

Street)

เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ นทั้งย่านการค้า

แหล่งรวมวัยรุ่ น ร้านค้าของที่ระลึ ก ร้ านนัง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรู ปเหมือน รู ปล้อเลียน และศิลปิ นเล่น
ดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้วย ถือว่าเป็ นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมอสโคว์เลยทีเดียว
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Arbat Street
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

........ น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) (เนื่องจากไฟลท์ภายในประเทศรัสเซีย มีการเข้มงวด
กาหนดสาภาระ จากัดให้ท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ซึ่ งบางครั้งอาจให้นาน้ าหนักสาภาระที่ข้ ึน
เครื่ องมาชัง่ รวมด้วยทาให้อาจมีค่าใช้จ่าเพิ่มในกรณี ที่สาภาระน้ าหนักเกิน จึงขอความร่ วมมือในการคานวน
น้ าหนักสัมภาระก่อนเดินทางทุกครั้ง)

.........น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเมอร์ มานสค์ (Murmansk) โดย สายการบินแอร์ โรฟลอตแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SU....

.......... น.

เดิ นทางถึง สนามบินเมอร์ มานสค์ เมื องเมอร์ มานสค์ ประเทศรั สเซี ย เมืองท่าเรื อและศู นย์กลางการ
บริ หารแคว้นปกครองตนเองของรัสเซีย และตั้งอยูบ่ นชายฝั่งทางตอนเหนื อของคาบสมุทรโคล่าใกล้กบั พรมแดน
ของนอร์เวย์และฟิ นแลนด์

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้ เมือง

.........น.

เชิญสัมผัสประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติ ท่ ามกลางทุ่ง
หิมะในคืนที่มืดมิด ท่ านจะพบกับ “แสงออโรร่ า” (Pola Light) หรื อแสงเหนื อ

ปรากฏการณ์

ผิวดวงอาทิตย์ปะทุและปลดปล่อยอนุ ภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห้วงอวกาศ หรื อที่เรี ยกว่าลมสุ ริยะ (Solar
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wind) เมื่อลมสุ ริยะผ่านเข้ามาใกล้โลก ขั้วแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุ ภาคอิเล็กตรอนบางส่ วนเข้าหาชั้นบรรยากาศ
โลก และจะกระทบกับโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยูใ่ นชั้นบรรยากาศ จึงทาให้เกิดการเรื องแสงเป็ นสี สันต่างๆ
มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี ซึ่ งสามารถพบได้ในรัศมี 300 ก.ม.จากขั้วโลกเท่านั้น (ทั้งนี้
การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่ าขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในขณะนั้นด้วย) ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่
ที่พกั

Pola Light

พักที่

MERIDIAN HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3
โบสถ์ เซนต์ ซาร์ เวียร์ ของเมืองเมอร์ มานสค์ – อนุสาวรีย์อโลชา – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park –
ชมปรากฎการณ์ แสงออโรร่ า
(B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม โบสถ์ เซนต์ ซาร์ เวียร์ The Orthodox Church of Saint Saviour on the Waters ของ
เมืองมูรมันสก์ จากนั้นนาท่านชม อนุ สาวรี ย์อโลชา (Alyosha

Memorial)

ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กบั
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เหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึ งกองกาลังเพื่อหยุดยั้งการรุ กคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็ นรู ปปั้ นขนาด
สู งถึง 35.5 เมตร สู งเป็ นอันดับสองของรัสเซี ยและมีน้ าหนักกว่า 5,000 ตัน

Saviour on the Waters
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Alyosha Memorial

หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ(Sami Village) ณ หมู่บา้ นชาวพื้นเมืองซามิน้ ี ท่านจะได้สัมผัส
ถึง วิถีชีวติ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวติ อาศัยอยูต่ ้ งั แต่ บรรพบุรุษใน
แถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสื บสานวิถึ ชีวิต ดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาว
เช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่ า(Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ใน การเดินทาง รวมทั้งเป็ นเป็ นสัตว์เศรษฐกิ จ
แบบชาวพื้นเมืองซามิ
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ Husky

Park ฟาร์ มสุ นัขพันธ์ ฮัสกี้ (รวมค่าสุ นขั ลากเลื่อนแล้ว) ให้ท่านได้ชมความ

น่ ารักของสุ นขั แสนรู ้ เป็ นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลี ยวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่ งชาวแลปป์ ได้เลี้ ยง
สุ นขั พันธุ์น้ ีเพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ าแข็งหรื อหิ ม่ะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นัง่ รถเทียมสุ นขั ฮัสกี้ลาก
เลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์ มนี้ จะบริ การต้อนรับท่านด้วยชาร้ อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่
แสนจะอบอุ่น ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ โรงแรม
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ค่า

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

กลางคืนเชิญสั มผัสประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติ
ท่ ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด ท่ านจะพบกับ “แสงออโรร่ า” (Pola Light) หรื อแสงเหนื อ
(ทั้งนี้การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่ าขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในขณะนั้นด้วย)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั
พักที่

MERIDIAN HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4
เมืองเมอร์ มานสค์ – พิพธิ ภัณฑ์ เรื่ องราวท้ องถิ่น – ชมเรื อทาลายนา้ แข็งพลังนิวเคลียร์ –
สนามบินเมอร์ มานสค์ – เมืองมอสโคว์
(B/L/-)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ เรื่ องราวท้ องถิน
่ (Museum of local Lore) พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเรื่ องราวของ
ชาวซามี่หรื อแลปส์ ชนพื้นเมืองที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าชม เรื อทาลายน้าแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Ice breakers) รุ่ น Lenin ซึ่ ง
เป็ นเรื อทาลายน้ าแข็งพลังนิ วเคลี ยร์ รุ่นแรกสร้ างในปี ค.ศ.1958 ที่เมืองเลนินกราด Leningrad หรื อ นครเซนต์ปี
เตอร์ สเบิร์ก ที่กลับมาใช้ชื่อเดิ มหลังจากการล้มสลายของสภาพโซเวียต ซึ่ งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่า ให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอยูท่ ี่เมืองมูรมานสก์ นี้ ขณะที่รุ่นอื่น ๆ ถัดมา เช่นรุ่ น Arctika, Sevmorput และรุ่ นอื่นๆ ยัง
ปฏิ บ ตั ิ ก ารอยู่ใ นทะเลอาร์ ค ติ ก เพื่ อเปิ ดทางให้ก ับ เรื อเดิ นสมุ ท รในการ ขนส่ ง สิ นค้า และบางล าก็ ใ ช้ก ารนา
นักท่องเที่ยวไปสารวจขั้วโลกเหนือ North Pole (ขึ้นอยูก่ บั เจ้าหน้าที่ ในกรณี ที่ไม่ได้เข้าชมจะทาการคืนเงินให้กบั
สมาชิกแทน)

10

Nuclear powered Ice breakers

....... น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมอร์ มานสค์ เพื่อทาการเช็คอินตัว๋ และเดินทางกลับสู่ มอสโคว์

...... น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งมอสโคว์ โดย สายการบินแอร์ โรฟลอตแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SU......

....... น.

เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุ งมอสโคว์ นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่

IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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DAY 5
เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ แชมเบอร์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์
บาซิล – ห้ างกุม
(B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมื องมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซี ย มีประวัติศาสตร์ ยาวนานถึง
850 ปี เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ ามัสกวา
ซึ่ งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาให้เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป
และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงั เป็ นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย
นาท่านเดิ นทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand

Kremlin Palace)

ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ทุก

พระองค์ จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ายไปประทับที่ เมื องเซนต์ ปี เตอร์ สเบิ ร์ก ปั จจุ บนั เป็ นที่
ประชุ มของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริ เวณเดียวกันจะเป็ นจัตุรัสวิหาร เป็ นที่ต้ งั ของ
มหาวิหารอัสสั มชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยอดโดม
9 ยอด เป็ นสถานที่ ที่พระเจ้าซาร์ใช้ทาพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่
อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์ คแอนด์ เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สร้างอุทิศให้กบั
นักบุญอาร์ คแอนด์เกิล มิคาเอล ปั จจุบนั เป็ นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ ก่อนยุคพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ผ่านชม
ระฆังยักษ์ แห่ งพระเจ้ าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะ
สร้ า งระฆัง ใบใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก แต่ เ กิ ด ความผิ ด พลาดระหว่า งหล่ อ ท าให้ ร ะฆัง แตก ปั จ จุ บ ัน ตั้ง อยู่ภ ายใน
พระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็ น
ปื นใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ยงิ เลย ทาด้วยบรอนซ์น้ าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุ นหนัก ลูกละ 1 ตัน
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Grand Kremlin Palace

นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ แชมเบอร์ (State

เทีย่ ง

Armoury Chamber Museum) เป็ น

พิ พิ ธ ภัณฑ์ ที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ดของประเทศรั ส เซี ย เป็ นที่ เ ก็ บ สะสมทรั พ ย์ส มบัติล้ า ค่ า ของเจ้า ชายมัส โควี่ ในช่ ว ง
คริ สต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี่ แชมเบอร์ เป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของ
พระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่ งอีก 2 ที่อยูท่ ี่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่ าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดิ นทางสู่ จัตุรัสแดง (Red

Square)

ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์ สาคัญใน

ประวัติศาสตร์ ของรั สเซี ยไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิ มฉลองทางศาสนาหรื อการประท้วงทางการเมื อง สร้ างในสมัย
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั สถานที่แห่ งนี้ ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่ น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน
และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริ เวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็ นที่ต้ งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อัน
ได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิ ล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่ งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด้วย
ยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซี ยโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซี ย Postnik Yakovlev
ด้ว ยรู ป ทรงที่ มี ล ัก ษณะเป็ นโดมรู ป หั ว หอม สี สั น สดใส ตั้ง ตระหง่ า นสง่ า งาม ขนาบข้า งด้ว ยก าแพงของ
พระราชวังเครมลิน ดึงดูดให้คนจานวนไม่นอ้ ยที่เดินทางสู่ จตั ุรัสแดงแล้วจะต้องถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกคู่กบั มหาวิหาร
แห่งนี้ พร้อมกับการเรี ยนรู ้ความเป็ นมาอันยาวนานของสถานที่สาคัญนี้ ควบคู่กนั ไป มหาวิหารเซนต์ บาซิ ล สร้าง

13

ขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่
เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิ ก ปอ
สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทาให้มีเรื่ องเล่าสื บต่อกันว่า พระ
เจ้า อี วานที่ 4 ทรงพอพระทัย ในความงดงามของมหาวิหารแห่ ง นี้ ม าก จึ ง มี ค าสั่ งให้ปู นบ าเหน็ จแก่ สถาปนิ ก
ผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิ กผูน้ ้ นั สามารถสร้างสิ่ งที่สวยงามกว่านี้ ได้อีก การกระทา
ในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็ นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรื ออีวานมหาโหด นัน่ เอง ชม หอ
นาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบ่ นป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิ ก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่
ทามาจากทับทิม น้ าหนัก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995
ชม อนุ สรณ์สถานเลนิ น (Lenin Memorial) สร้างเพื่อราลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิ สต์คนแรกของรัสเซี ย ภายในคือ
สถานที่พกั พิงเมื่อท่านสิ้ นใจในจัตุรัสสี แดงที่เคร่ งขรึ มแต่ยงั คงความยิง่ ใหญ่ เยี่ยมชมที่นี่ดว้ ยความสงบเพื่อชมร่ าง
ของบุรุษผูก้ ล้าในอดีตซึ่ งเปิ ดให้ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสี ยชี วิตไปถึง 90 กว่าปี แล้วก็ตาม ที่เก็บศพสร้างด้วย
หิ นอ่อนสี แดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่ นแท่นหิ นมีโลงแก้วครอบอยู่

Red Square

ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี
ค.ศ.1895 ปั จจุบนั เป็ นห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา จาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง น้ าหอม แบรนด์ดงั ที่
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มีชื่อเสี ยงที่เป็ นรุ่ นล่าสุ ด (New Collection) นอกจากนั้นสามารถช้อปปิ้ งได้เพิ่มอีกที่ห้างสรรพสิ นค้าใต้ดินบริ เวณ
ของ หลักกิโลเมตรที่ 0 หน้าจัตรัสแดง

Gum Department Store
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

พักที่

IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 6
จุดชมวิวสแปร์ โร่ ฮิลล์ – VDNKh Expo park – ตลาดอิสไมโลโว่ – สนามบินโดโมเดโดโว
(B/L/-)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์ โร่ ฮิลล์ (Sparrow

Hill)

จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

เมืองมอสโคว์ได้ท้ งั หมด ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็ นตึกสู งในสมัยสตาลิน ซึ่ งเป็ น
1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรู ปทรงเดียวกัน หรื อที่เรี ยกว่า Seven Sister
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Sparrow Hill

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารอาหาพืน้ เมือง
นำท่ำนสู่อำณำจักร VDNKh Expo park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy หรือใน
ชื่อภำษำรัสเซียว่ำ Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็ นสถำนทีจ่ ดั งำนทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดในรัสเซียภำยในพืน้ ทีเ่ กือบ1,500ไร่ทน่ี ้มี ที งั ้ พิพธิ ภัณฑ์อำคำรจัดงำนแสดงสวนหย่อมสวนสัตว์ขนำดย่อม
สวนสำธำรณะและพื้ น ที่พ ัก ผ่ อ นหย่ อ นใจในช่ ว งฤดู ร้อ นที่น่ี จ ะเป็ น พื้น ที่ส ีเ ขีย วที่ม ีน้ ำ พุ ส วยงำมมีส วน
Ostankinoที่ร่ม รื่น เหมำะแก่ ก ำรเดิน เล่ น เมื่อ เข้ ำ ถึง ฤดู ห นำวพื้น ที่น้ ำ พุ แ ละสวนดอกไม้จ ะถู ก เปลี่ย นให้
กลำยเป็ นลำนเสก็ตขนำดใหญ่ทส่ี ุดในยุโรป และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของพิพธิ ภัณฑ์อวกำศ (The Memorial Museum
of Cosmonautics)(ไม่รวมค่ำเข้ำชม)กำรจัดแสดงเกี่ยวกับอวกำศ ยำนอวกำศ กระสวยอวกำศ รวมทัง้
ดวงดำวต่ำงๆซึง่ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกำศ จักรวำล ระบบสริยะเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
ทีเ่ กีย่ วข้อ งกับอวกำศของรัสเซียพร้อมด้วยประวัตศิ ำสตร์และกำรพัฒนำของกำรเดินทำงขึน้ สู่อวกำศและดวง
จันทร์ตงั ้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สิง่ จัดแสดงต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็ นก้อนหินจำกดวงจันทร์ชุ ดอวกำศชิ้นส่วนยำน
อวกำศรวมทัง้ สุนขั ทีเ่ คยขึน้ ไปในอวกำศ และ อีกมำกมำย
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสิ นค้าพื้นเมือง ซึ่ งท่านจะได้พบกับ
สิ นค้าของที่ระลึ กมากมาย อิสระท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊ กตามาทรอชก้ า (แม่ ลูกดก) ผ้าพันคอ
กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสิ นค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
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Izmailovo Market
20.20 น.

จำกนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

DAY 7
สนามบินโดโมเดโดโว – สนามบินมัสกัต – กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ)

(-/-/-)

00.20 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIRเที่ยวบินที่ WY182**
มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **

07.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)

09.00น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIRเที่ยวบินที่
WY815** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **

17.45 น.

เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจ
******************************************************************
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** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่ อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ห้ องละ
กาหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน
เพิม่
อัตรา
2-3 ท่ าน
(เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี )
ท่ านละ
อัตราท่ านละ
อั
ต
รา
ห้
อ
งละ
อัตราเด็ก ท่านละ
อัตราเด็ก ท่านละ
เด็กไม่ มีเตียง

เดือน มีนาคม 63

13 – 19 มีนาคม 63

55,900

55,900

55,900

9,500

39,999

20 – 26 มีนาคม 63

55,900

55,900

55,900

9,500

39,999

27 มี.ค. –2 เม.ย. 63

55,900

55,900

55,900

9,500

39,999

** อัตรานี้ยังไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 65 ดอลล่ าร์ สหรั ฐ
(USD) ต่ อ ทริป ต่ อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้
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ท่ านสามารถให้ มากกว่ านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่ วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่ าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
(ไม่ มที นี่ ั่งบนเครื่ องบิน)
** ท่านทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์ เดินทางไป เพื่อการท่ องเทีย่ ว ประเทศรัสเซีย ไม่ จาเป็ นต้ องยื่น
ขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ ไม่ เกิน 30 วัน ต่ อครั้ง **
อัตราค่ าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับพร้ อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึ งค่าภาษีสนามบิ น
และค่าภาษี น้ ามันทุ กแห่ ง กรณี ต้องการอัพเกรด Upgrade หรื อ เปลี่ ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ ว่าเที่ ย วใด เที่ ยวหนึ่ ง
กรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้า หน้า ที่ เ ป็ นกรณี พิ เ ศษ โดยอ้า งอิ ง ค่ า ใช้จ่ า ยการจองทัว ร์ แ บบ ไม่ ใ ช่ ต ั๋ว เครื่ อ งบิ น ตามที่ ต ามที่ ต าราง
อัตราค่าบริ การระบุ
 ค่ำธรรมเนียมกำรโหลดกระเป๋ ำสัมภำระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สำยกำรบิน OMAN AIR อนุญำตให้โหลดกระเป๋ ำ
สัมภำระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 23 ก.ก. (1 ใบ) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.
(ไม่จำกัดจำนวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้ำหน้ำทีจ่ ะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม) ต่อท่ำน (ตำมเงือ่ นไขของสำยกำรบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 ค่า โรงแรมที่ พ กั ระดับ มาตรฐานตามรายการที่ ระบุ (พัก 2-3 ท่ าน ต่ อ ห้อง) ในกรณี มีง านเทรดแฟร์ การแข่ งขันกี ฬ า
หรื อ กิ จกรรมอื่ นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ ระยุเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บเปลี่ ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดิ นทางท่องเที่ ยวต่างประเทศ วงเงิ นประกันสู งสุ ดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)
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อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดิ นทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม 65 USD ต่ อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน
รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน
× ค่ า ธรรมเนี ย มในกรณี ที่ ก ระเป๋ าสั ม ภาระที่ มี น้ า หนัก เกิ นกว่า ที่ ส ายการบิ นนั้น ๆก าหนดหรื อสั ม ภาระใหญ่ เกิ นขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั่ บนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สายการบิน และ
รุ่ นของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ี่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นงั่ การจองภายใน 2 วัน
ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หาก
ยังไม่ได้รับยอดเงิ นตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดิ นทางในพีเรี ยดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจอง
เข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณี ที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรี ยด เรามีที่นงั่
ราคาพิเศษจานวนจากัด
 สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน แนะนาให้ ท่านเปิ ด
ห้ องพัก เป็ น 1TWN + 1SGLจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี ลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 20 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี ที่
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
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 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้ น พีเรียดทีม่ ีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน ก่ อนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่ น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่ น สถานทู ต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณี ตอ้ งการเปลี่ ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ ยนชื่ อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย
กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงพีเรี ยดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆทีท่ ่ านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้ ึนต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุก
ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดิ นทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดิ นทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่ อนคอนเฟิ ร์ มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เป็ นกรณี
พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 กรณี ที่ ท่า นต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่ น ตัว๋ เครื่ องบิ น , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติ ดต่ อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ ก่อนทุ กครั้ ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่ สามารถเลื่ อนวันและเวลาเดิ นทางได้
เพราะมีบางกรณี ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่ งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึ งสนามบินเพื่อ

21

เช็ ค อิ นก่ อนเครื่ องบิ น อย่า งน้อ ย 3 ชั่วโมง โดยในส่ ว นนี้ หากเกิ ดความเสี ย หายใดๆบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้ น
 กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดิ นทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบิ นเพื่อจัดเตรี ยมล่ วงหน้า กรณี มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
 กรุ ณาส่ งรายชื่ อผูเ้ ดิ นทาง พร้ อมสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณี ที่ท่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่ วน
ใดส่ วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่ งสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์ น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่ อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่ วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณี พิเศษ
 ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลู กค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่ น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ทิปถื อเป็ นธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดิ นทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องหวังสิ นน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่ องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรี ยมค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี่ โมงเย็นก็จะเริ่ มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
จะปิ ดเร็ วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดิ นทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิ มะ อาจลื่ นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสู ง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิ มะได้ แว่นกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิ มะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
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 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมื อง การล่ าช้าของสายการบิ น เงื่ อนไขการให้บริ ก ารของรถในแต่ ล ะประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั จะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถขอรั บเงิ นคื นได้ในบริ การบางส่ วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งที่ ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 กรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิ ดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต) ของท่านชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่ น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบิน
หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดิ นทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ และ
ดูแล หนังสื อเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ลกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดิ นทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้ อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ ว
ที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่แ (ตัว๋
เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้ อยแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็ บค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบิ นแบบกรุ๊ ปจะออกก่ อนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
 เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่าน
ได้นงั่ ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด
 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
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 กรณี ที่ท่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งทั้งสิ้ น
 ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิ ดกรณี ความล่ าช้าจากสายการบิ น , การยกเลิ กบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่ อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริ ษทั
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลื มสิ่ งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
*เมื่อท่ านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงทั้งหมดนีแ้ ล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้ เราบริการ **

