รหัสโปรแกรม : 24649 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

• ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนั สวยงาม
• สนุกกับการขับรถสโนโมบิลตะลุยหิมะ
• นั ่งรถลากเลื่อน โดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky Farm และกวางเรนเดียที่ Sami Village
• เที่ยวจุใจมอสโคว์ มูรม์ นั สค์

กาหนดการเดินทาง
ธันวาคม
21 – 28 ธันวาคม 2565
ตารางเที่ยวบิน
วันบิน
เมือง
เที่ยวบิน
เวลา
CODE
เตหะราน
วันที่แรก กรุงเทพฯ
W5 050
21.30 – 02.30 (+1)
BKK-IKA
เตหะราน
มอสโคว์
วันที่สอง
W5 084
05.30 – 08.15
IKA-VKO
มอสโคว์
มูรม์ นั สค์ DME - MMK
วันที่สาม
มูรม์ นั สค์
มอสโคว์
วันที่หก
MMK - DME
มอสโคว์
เตหะราน
วันที่เจ็ด
W5 085
10.45 – 16.15
VKO - IKA
เตหะราน
กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด
W5 051
22.10 – 07.25 (+1)
IKA - BKK
วันแรก กรุงเทพฯ – เตหะราน
18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบกับเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ที่
ชั้ น 4 แถว S เคาน์ เ ตอร์ส ายการมาฮาน แอร์( W5) ประตู 9 โดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
21.30 น. “ ออกเดินทางสู่ เตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5
050
วันที่สอง เตหะราน - มอสโคว์
02.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี่ เตหะราน
(เพื่อทาการเปลี่ยนเครื่อง)
05.30 น. “ ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ (MOSCOW) โดยสายการบินมาฮาน แอร์
เที่ยวบินที่ W5 084
08.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
น าท่ า นไปยัง ตลาดอิ ส เมลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่ ง เป็ นตลาดที่
จาหน่ ายของที่ระลึกและงานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในมอสโคว์
ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อสินค้าที่สวยงามในราคาย่อมเยา เช่น ตุ๊กตาแม่ลูก
อ่อน เครื่องหัตถกรรมลายครามที่สวยงาม เครื่องประดับต่างๆ มากมาย ฯ
น าท่ า นไปชม สถานี ร ถไฟใต้ดิ น เป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ ถู ก สร้า งขึ้ นอย่า ง
ประณีตมีความงดงามและสวยที่สุดในโลก สถานี รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่งก่อสร้างที่
ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติ ให้เห็นถึ งความยิ่ งใหญ่ ประวัติศาสตร์
ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณี อันงดงาม การตกแต่งของแต่ละ
สถานี แตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิ ต หิน
อ่อน
อาหารพื้ นเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ ณ จัตรุ สั แดง (Red Square) ลานกว้างใจกลาง
เมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็ น
งานเฉลิ ม ฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมื อ ง สร้างในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันสถานที่แห่งนี้ ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสาคัญ ๆ
เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณ
โดยรอบของจัตุรสั แดงเป็ นที่ต้งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
1

จากนั้นนาท่านชม วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วย
ยอดโดม 9 ยอดที่ มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิ ลปะรัสเซี ย โบราณโดย
สถาปนิ กชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยูบ่ นป้ อมส
ปาสสกายา เป็ นศิ ลปะโกธิ ก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ ท ามาจากทับทิ ม
น้ าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สต์นามาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995
นาท่านช้อปปิ้ งที่ Gum Department Store ให้เวลาอิสระแก่ท่านในการช้อปปิ้ ง
จากนั้น นาท่านไปสู่ ย่านถนนอาราบัท (Arabat Road) ซึ่งเป็ นแหล่งช๊อปปิ้ ง
ส าหรับ นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว เป็ นถนนคนเดิ น เป็ นทั้ง ย่า นการค้า ที่ มี ค วามยาว
ประมาณ 1 กม. ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย สนุ กสนานกับการชมสินค้า
พื้ นเมือง เลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัยที่รา้ นค้าของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น อาทิ
แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ และมีศิลปิ นมานั ่งวาดรูปเหมือน รูป
ล้อเลียน ศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวก
เย็น

วันที่สาม
เช้า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร

เข้าสู่ที่พกั ………………. หรือเทียบเท่า
MOSCOW
มอสโคว์ – มูรม์ นั สก์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ตั้งอยูต่ ิดกับแม่น้ ามอสโคว์ เป็ นวิหารโดม
ทองคาที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียมีอยู่ดว้ ยกัน 5 โดม ตัวอาคารเป็ นสีขาว ถูกสร้าง
ขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ที่รัสเซียชนะกองทัพนโปเลียน สามารถจุคนได้ 10,000
คน
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เพื่อออกเดินทางสู่
ท่าอากาศยานมูรม์ นั สค์
12.55 น. ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานมู ร ์มั น สค์ โดยสายการบิ น S7 Airlines
เที่ยวบินที่ S7 1299
15.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมูรม์ นั สค์ ณ เมืองมูรม์ นั สค์
เมื อ งมู ร ์มั น สค์ (Murmansk) เป็ นเมื อ งท่ า ของรัฐ มู ร์มัน สค์ อ๊ อ บ-ลาสต์
(Murmansk Oblast) ตั้งอยูบ่ ริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่น
ไปในมหาสมุทร เป็ นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟิ นแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็ น
เมืองท่าที่สาคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์ค
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร
อาหารพื้ นเมือง

เข้าสู่ที่พกั ………………. หรือเทียบเท่า
MURMANSK
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora
borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืน
ยามที่ทอ้ งฟ้ าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora
borealis) จะปรากฏเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ ายามคา่ คืน
*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ไม่สามารถกาหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้ นอยูก่ บั
สภาพอากาศเป็ นสาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม***
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วันที่สี่
gเช้า

เที่ยง

เย็น


มูรม์ นั สก์ - กีรอฟสก์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเข้า ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์เ รื อ ท าลายน้ า แข็ ง พลั ง นิ ว เคลี ย ร์ (Nuclear
powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็ นเรือทาลายน้ าแข็งพลังนิ วเคลี ย ร์รุ่น
แรก เปิ ดตั ว เมื่ อ ปี ค.ศ. 1957 และได้ป ลดประจ าการแล้ว ปั จ จุ บั น เป็ น
พิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่า
จากนั้นนาท่านชม บรรยากาศเมืองมูรมันสก์แบบพาโนรามิค ให้ท่านได้ชม
วิวเมืองที่เกิดจากธรรมชาติของอ่าวริมฝั ่งที่ทอดยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
เคียงข้างเนิ นเขา จากเหนื อจรดใต้ และบริเวณนี้ ยังมีท่าเรือประมงและยังเป็ น
ท่าเรือที่ทหารใช้ขนบก
ึ้
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย
จากนั้นนาชมศูนย์กลางของเมือง Five Corners Square ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองมูร
มันสก์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุฮ์ ัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชม
ความน่ ารักของสุนัขแสนรู ้ เป็ นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัย
อยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ ได้เลี้ ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบน
น้ าแข็งหรือหิม ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ นั ่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ ลากเลื่อน
(Husky Sledding) โดยที่ ฟ าร์ ม นี้ จะบริ ก ารต้อ นรั บ ท่ า นด้ว ยชาร้อ น ขนม
พื้ นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะประทับใจ
(หมายเหตุ : นัง่ รถเทียมสุนัขฮัสกี้ ลากเลื่อน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้ นอยูก่ บั
สภาพอากาศในวันนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนั้นนาท่านนาท่านเดินทางสู่ เมืองกีรอฟสก์ เมืองที่เต็มไปด้วยหิมะอัน
ขาวโพลนในฤดูหนาว เนื่ องจากเมืองกิรอฟสก์ต้งั อยูบ่ ริเวณเชิงเขาในเขตมูร์
มันสก์ กายาโอบลาสต์ จึงเหมาะกับการทากิจกรรมกลางแจ้งหรือเล่นกีฬาฤดู
หนาว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้ นจากหิมะทั้งหมด ที่มี
การสร้างประติมากรรมน้ าแข็งเป็ นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีท้งั อาคาร,รูปปั้ น,
โบสถ์น้ าแข็ง,อุโมงค์ถ้า,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร

เข้าสู่ที่พกั ………………. หรือเทียบเท่า
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora
borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืน
ยามที่ ท อ้ งฟ้ า โปร่ ง ในช่ ว งหน้า หนาวเท่ า นั้ น ซึ่ ง แสงออโรร่ า (Aurora
borealis) จะปรากฏเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ ายามคา่ คืน
*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ไม่ ส ามารถก าหนดหรื อ ทราบล่ ว งหน้า ได้ โอกาสที่ จ ะได้เ ห็ น ขึ้ นอยู่ กั บ
สภาพอากาศเป็ นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมี การปรับ เปลี่ ยนได้ต าม
ความเหมาะสม***
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อาหารพื้ นเมือง
MURMANSK

วันที่หา้
gเช้า

เที่ยง

กีรอฟสก์ - มูรม์ นั สก์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ให้ท่านได้สนุ กตื่นเต้น
กับลานน้ าแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็ นประสบการณ์สุดสนุ กและเร้าใจเป็ นอย่างยิ่ง
(ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) *ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ ณ.เวลานั้น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ ้า นซามิ (Sami Village) ณ หมู่ บ ้า นชาว
พื้ นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สมั ผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการ
แต่งกายของชาวพื้ นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ต้ังแต่บรรพบุรุษในแถบตอน
เหนื อของคาบสมุท รโคลาและคาบสมุท รสแกนดิ นเวีย โดยสืบสานวิถึชี วิต
ดั้ ง เดิ ม ชมสั ต ว์ เ มื อ งหนาวเช่ น กวางเรนเดี ย ร์ (Reindeer) หมาป่ า
(Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็ นเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ แบบ
ชาวพื้ นเมืองซามิ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมูรม์ นั สค์ (Murmansk)



เข้าสู่ที่พกั ………………. หรือเทียบเท่า
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora
borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืน
ยามที่ ท อ้ งฟ้ า โปร่ ง ในช่ ว งหน้า หนาวเท่ า นั้ น ซึ่ ง แสงออโรร่ า (Aurora
borealis) จะปรากฏเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ ายามคา่ คืน

อาหารพื้ นเมือง
MURMANSK

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถ
กาหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศเป็ นสาคัญ
และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

วันที่หก
เช้า

มูรม์ นั สก์ - มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น เดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานมู ร ์มั น สค์ เพื่ อ ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยาน
นานาชาติโดโมเดโดโว

13.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว โดยสายการบิน เที่ยวบินที่
15.50น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว ณ เมืองมอสโคว์
จากนั้นนาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สงครามเย็น (Bunker-42) สถานที่แห่งนี้ สร้าง
ขึ้ นในสมัย ค.ศ.1950 เพื่อป้ องกันการโจมตีจากระเบิดนิ วเคลียร์ เป็ นสถานที่
ที่สร้างขึ้ นเป็ นอุโมงกว้าง ยาว 65 เมตร ใจกลางกรุงมอสโก เป็ นที่เก็บเสบียง
อาหาร เชื้ อเพลิง การผลิตอากาศ และระบบการระบายอากาศภายในอุโมงใต้
ดิน เคยเป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการทางอากาศของสหภาพโซเวียต และศูนย์การ
ติดต่อสื่อสารของกองทัพมากว่า 30 ปี ตอนนี้ เปิ ดให้เข้าชมเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่หา
ชมได้ยาก ในนี้ จะได้พบกับของหายาก เช่น สถานี วิทยุแห่งสหภาพโซเวียต
ระบบการป้ องกันสารเคมี รูปภาพหายากสมัยสหภาพโซเวียต และที่ทาการ
ของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิ สต์ โจเซฟ สตาลิน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร
เย็น

เข้าสู่ที่พกั ………………. หรือเทียบเท่า
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อาหารจีน
MOSCOW

วันที่เจ็ด
เช้า

10.45 น.
16.15 น.
22.10 น.
วันที่แปด
07.25 น.

มอสโคว์ – เตหะราน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว เพื่อออกเดินทางสู่
ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี่ เตหะราน
“ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี่ ” โดยสายการ
บินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5 085
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี่ เตหะราน (เพื่อทาการ
เปลี่ยนเครื่อง)
“ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5
051
กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ตอ่ ท่าน : (อัตราค่าบริการนี้ สาหรับผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้ นไป)
➢ ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ ท่านละ
➢ ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

99,900.- บาท
8,000.- บาท

ราคาอาจมีการปรับขึ้ น-ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้ นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น
การจองทัวร์
➢ หากท่ า นสนใจและประสงค์จ ะเดิ น ทาง กรุ ณ าจองทัว ร์แ ละช าระเงิ น มั ด จ าล่ ว งหน้า
30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
➢ กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วน
ที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ค่าทัวร์รวม :
✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-มอสโคว์-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการ
บินมาฮานแอร์ (W5)
✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ มอสโคว์-มูรมันสก์-มอสโคว์ โดยสายการบิน
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
✓ ค่าโรงแรมที่พกั 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ
✓ ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการ
เดินทาง
✓ ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่
75ปี ขึ้ นไป)
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ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็ น 30 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็ น 24 ยูโร
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั ่ มาใน
ห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สัง่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัท จัดให้
ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว
ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การยกเลิก :
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน

▪ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตัว๋
เครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วง
วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปี ใหม่) ที่ตอ้ งการันตี มัดจากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจา
ที่ พั ก โดยตรงหรื อ โดยการผ่ า นตั ว แทนใน
ประเทศหรือต่า งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิ น
ได้)
▪ หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
▪ หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้า
มี)
▪ หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า :
หนังสือเดินทางไทย ไม่ตอ้ งทาวีซ่า

▪
▪
▪
▪
▪

หมายเหตุ :
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผเู ้ ดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษ ัท ฯ มีส ิท ธิ์ ใ นการเปลี ่ย นแปลงการพาเข้า ชม สถานที ่ท ่อ งเที่ย วใดๆที ่ปิ ดทาการ โดยจะจัด หาสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผูเ้ ดินทางแทน
รายการอาจมีก ารเปลี่ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่า ช้า ของสายการบิน โรงแรมที่พ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ
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▪
▪
▪
▪

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูก ทาร้าย การสูญ หาย ความล่าช้า
หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัย และความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่ องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ต ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับ
คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะ
โดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั ๋วเครื่องบินเอง
▪ ในกรณีลูกค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบ
คณะทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของ
คณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครื่องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์ น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง
แน่ นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนั ก งาน แล้วทัวร์น้ั นยกเลิ ก บริษัท ฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
▪ หากในกรณี ที่ สายการบินมีก ารปรับเปลี่ ย นตารางเที่ ย วบิน ซึ่ งอยู่นอกเหนื อจากการควบคุ มทางบริษัท จะไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิตา่ เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
▪ กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจ
อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวม
เป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ( ICAO )
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▪ หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุ งโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย
สายการบินจะรับผิ ดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้ น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิ โ ลกรัมละ 20 USD คูณด้วย
น้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้
ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณี กระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็ นครอบครัว
▪ หากท่ า นเดิ น ทางเป็ นครอบครัว ใหญ่ หรื อ เดิ น ทางพร้อ มสมาชิ ก ในครอบครัว ที่ ต ้อ งได้รับ การดู แ ลพิ เ ศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแ ลสมาชิ กภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
➢ หรือโทร 02-234-5936
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