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รัสเซีย ... ประเทศที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก พื้นที่ ครอบคุลมเอเชี ยเหนื อและยุโรป เปนประเทศ
มหาอํานาจของโลก อุดมดว ยทรั พยากรธรรมชาติ และประวัติศาสตรอันยาวนาน ประเทศนี้จงึ
มากมายไปดวยสถาป ตยกรรมหลายรูปแบบ ผสมผสานเปนศิลปะสวยงามจนมีเอกลักษณไม
เหมือนที่ใด เชิญทานสัมผัสความอลั งการของสถานที่สํา คัญและมีชื่ อเสียง .

เดิ นทางวั นที่ 17-23 / 24-30 ตุ ลาคม 2561
โดยสายการบิน เอมิเรตส
วันแรกของการเดิ นทาง
กรุงเทพฯ
24.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 แถว T เคานเตอรสายการเอมิเรตส
หัวหนาทัวร และเจาหนาที่บริษัท บานทัวร จํากัด รอตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - ดูไ บ – กรุงมอสโคว
03.30 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 419 (ใชเวลาเดินทาง 6.25 ช.ม.)
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ถึง สนามบินดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ** แวะเปลี่ยนเครื่อง **
ออกเดินทางตอสู กรุงมอสโคว (Moscow ) โดยเที่ยวบินที่ EK 133 (ใชเวลาเดินทาง 5.10 ช.ม.)
ถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (Moscow ) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว รถโคชรอรับนําทานเดินทางเขาสูก รุงมอสโคว เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย และเปนเมืองใหญที่สุดของประเทศ
เมืองเกาแกที่มีอายุกวา 850 ป ตั้งอยูริมฝงแมน้ํามอสควา (Moscow River) ชมอาคารบานเรือนตางๆ ที่เปนสัญลักษณเฉพาะของ
ประเทศ ผานชม “มหาวิทยาลัยมอสโคว” (Moscow State University) มหาวิทยาลั ยที่ ใ หญ แ ละเก า แก ที่สุ ด ของประเทศ และชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงมอสโควอยางชัดเจนบน “ยอดเขาสแปโรว ” (Sparrow Hill) แล วนํ า ท า นชม “สถานี รถไฟใต ดิน”
(Moscow Metro) ที่เปดใหสาธารณชนใชบริการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1935 แบ ง เป น 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิ โลเมตร
และไดรับการยอมรับวาเปนสถานีรถไฟใตดินที่สวยงามที่สุดในโลก
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Izmailovo Alpha Hotel **** หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เที่ย วชมกรุงมอสโคว - ชมละครสัตว รัสเซียน
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟ เฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทานชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว เมืองหลวงของประเทศ
รัสเซียที่ยิ่งใหญ ผานชมยานธุรกิจการคาสู “จัตุรัสแดง” (Red Square) ถือเปนหัวใจ
ของกรุงมอสโควและประเทศ ที่มีเหตุการณสําคัญตางๆ เกิดขึ้นที่นี่ เคยใชเปนที่
ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต ชม “อาคารหางสรรพสินคา GUM” ที่มี
สถาปตยกรรมเกาแก, “มหาวิหารเซนตบาซิล ” (St.Basil Cathedral) สถาปตยกรรม
ที่แสนวิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา สรางในสมัยพระเจาอีวานจอมโหดในศตวรรษที่
16 เพื่อเปนการเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซียในการยึดครองแควนคาซาน, “วิหารเซ็นต ซาเวียร” (St.Savior Cathedral)
วิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย ซึ่งไดรับการบูรณะขึ้นใหมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปของกรุงมอสโคว,
“อารามชีโนโวดิชีนี คอนแวนน” (Novodivichy Convent) เกาแกอายุกวา 300 ป ที่เคยเปนที่คุมขังพระนางโซเฟย และบรรดา
เชื้อพระวงศฝายหญิงในประวัติศาสตรราชวงศโรมานอฟ ปจจุบันใชเปนสุสานสําหรับสุภาพสตรีคนสําคัญๆ ระดับประเทศ
ไมวา
จะเปนอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซา กอบาชอพ ฯลฯ
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. นําทานเขาชม “พระราชวังเครมลิน” (Great Kremlin Palace) สัญลักษณแหงอดีต
อันยิ่งใหญศูนยกลางแหงประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสถาปตยกรรมอันเกาแก
ของรัสเซีย ตั้งอยูบนเนื้อที่กวา 170 ไร ลอมรอบดวยกําแพงสีแดงและหอคอยที่มี
ดาวแดง 5 แฉกอันลือชื่ออยูดานบน ภายในมี “วิหารดอรมิชั่น”, “พระราชวังกราโนวิตายา” ซึ่งเคยเปนที่ประกอบพระราชพิธีของพระเจาซารเกือบทุกพระองค, “วิหาร
อนันซิเอชั่น” วิหารสวนพระองคของราชวงศรัสเซีย, “วิหารอารคแองเจิ้ล ” พรอม
โดมสีเงิน 5 โดม, “ที่ทําการรัฐสภา”, “ปนใหญของพระเจาซาร” สรางขึ้นในปค.ศ. 1586 กลาวกันวาเปนปนใหญที่ใหญที่สุดใน
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โลก หนักถึง 40 ตัน ซึ่งปนใหญนี้ยังไมเคยถูกใชงาน , “ระฆังใหญ” หนักกวา 210 ตัน ที่มีลวดลายสวยงาม และเชนเดียวกันยังไม
เคยถูกใชงาน เพราะพระราชวังเกิดไฟไหม ระฆังซึ่งยังสรางไมเสร็จ ยังอยูในเตาหลอม ถูกน้ําที่ใชดับไฟซึมสูเตาหลอม ทําใหตัว
ระฆังราว จึงถูกเอาออกมาวางไวที่พื้น ไมสามารถขึ้นไปอยูบนหอระฆังได , “หอระฆังอีวาน” หอระฆังขนาดใหญและสูงที่สุด
ในเครมลิน สูงถึง 81 เมตร มีระฆังแขวนอยูถึง 21 ใบดวยกัน แลวเดินชมสวนอันรมรื่นภายในพระราชวัง จากนัน้ ไปชม
“พิพิธภัณฑอารเมอรร”ี่ (T he State Armory) ซึ่งถือวาเปนพิพิธภัณฑที่ร่ํารวยที่สุดและเกาแกที่สุดของประเทศ เปนสถานที่ที่ใช
เก็บรวบรวมศาสตราวุธขุมทรัพย เครื่องประดับที่ไดจากการริบมาจากสงคราม ทั้งมงกุฎ เพชรนิลจินดาและสิ่งของมีคามากมาย
มหาศาล รวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณของพระเจาซาร เครื่องเงิน เครื่องทอง ที่จะทําใหทานลืมความร่ํารวยและความยิ่งใหญจาก
พิพิธภัณฑตางๆ ในโลกที่ทานเคยชม จากนั้นนําทานเขาชม “ละครสัตวรัสเซียนเซอรคัส” (Russian Circus) บันลือโลก ชมการ
แสดงของสัตวตางๆ ที่ไดรับการฝกหัดมาอยางดี อาทิเชน มา หมี สุนัข เสือและ
การแสดงกายกรรมอันนาตื่นเตนจากนักแสดง
*** เวลาเขาชมอาจเปลี่ยนแปลง หรือหากงดการแสดง ทางทัวรจะจัดให
ทานชมการแสดงอื่นแทน **
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ โรงแรมเดิม

วันที่สขี่ องการเดิ นทาง
กรุงมอสโคว – นั่ง High Speed SAPSAN สูนครเซนตปเตอรสเบิ รก – เที่ยวชมเมือง
05.00 น. เดิ นทางสูสถานี รถไฟ ** บริก ารอาหารเชา แบบกลอง **
06.50 น. ออกเดินทางสู นครเซนตปเตอรสเบิรก โดย High Speed SAPSAN , 2nd class (ระยะทาง 635 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ
4 ช.ม.) ** ตารางรถไฟอาจเปลี่ยนแปลง **
10.52 น. ถึง สถานีรถไฟเซนตปเตอรสเบิรก รถโคชปรับอากาศรอรับคณะเดินทางสูตัวเมือง นครเซนตปเตอรสเบิรก หรือชื่อเดิมคือ
“เลนินกราด” เมืองที่กวีเอกชาวรัสเซีย “อเล็กซานเดอร พุชกิ้น” ไดขนานนามเมืองนี้วา "หนาตางแหงยุโรป" เพราะวาเปนเมืองทาที่
สามารถติดตอกับประเทศตางๆหรืออีกนามหนึ่งคือ เวนิสทางตอนเหนือ เปนเมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองหลวง (กรุงมอสโคว)
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. นําทานเที่ยวชมเมือง ผานชม “ตึกบัญชาการฐานทัพ เรือ” (Admiralt y) เปนอาคารเกาแก
ที่สุดของเมือง, “เรือรบหลวงออโรรา” (Cruiser Aurora) เปนเรือประวัติศาสตร ที่รวม
รบกับรัสเซียมาแลวหลายครั้ง, “โบสถแหงหยดเลือด” (Church of Christ's
Resurrection) สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงพระบิดา พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ผูปลดปลอย
ชาวนา ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมบริเวณนี้ ใน ปค.ศ. 1881 , “มหาวิหารคาซาน” ที่เกาแก
ศิลปะแบบนีโอคลาสสิค , “อนุสาวรียพระเจาปเตอรมหาราช” (Bronze Horseman)
อนุสาวรียแ ห ง แรกสร า งเป นอนุ ส าวรี ย ข องพระเจ า ป เ ตอร ม หาราช ผู เ ป นกษั ต ริย พระองค แ รกที่ ไ ด ข นานนามว า “มหาราช”
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ที่นี่เปนจุดชมทัศนียภาพของ เมือง เชน วิวของแมน้ําเนวา และสถานที่ตางๆ ไดอยางกวางไกล
จากนั้นนําทานชม “ปอมปเตอรแอนดปอล” (Peter and Paul Fortress) เริ่มกอสรางตั้งแตป ค.ศ. 1712 แลวเสร็จเมื่อปค.ศ. 1733
สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปนสถาปตยกรรมแบบบาร็อค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน Domenico Andrea
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T rezzini เพื่อเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตั้งชื่อโบสถตามชื่อนักบุญ 2 องค ผูทําหนาที่เผยแพรศาสนาคือ นักบุญ
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ปเตอรและนักบุญปอล ซึ่งประชาชนนับถือเปนอยางมาก ความสูงของยอดโบสถ 122.5 เมตร หลังจากการสวรรคตของพระเจา
ปเตอรมหาราช ตัวโบสถไดเปลี่ยนเปนที่เก็บพระศพของพระองคและองคตอๆ มา
รวมทั้งพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ซึ่งเปนพระเจาซารองคสดุ ทายแหงราชวงคโรมานอฟ
และครอบครัว ซึ่งเพิ่งอัญเชิญพระศพมาไวเมื่อปค.ศ. 1998 ประกอบดวยพระเจาซาร
นิ โ คลั ส ที่ 2, พระนางอเล็ ก ซานดร า พระธิ ด า 3 พระองค คื อ โอลก า , ทาเที ย น า,
อนาสตาเซีย สวนที่ไมพบคือ พระธิดามาเรีย และ พระโอรสอเล็ กซิ ส จากนั้ นเข า ชม
“วิหารเซนตไอแซค” (St. Isaac's Cathedral) เป นหนึ่ งในมหาวิ หารที่ ส วยที่ สุ ด
ของรัสเซีย ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสมองต แฟรร็อง ใชเวลากอสรางนาน
ถึง 40 ป ภายในวิหารตกแตงดวยหินออนและ มาลาไคทหลากสี ยอดโดมทําดวยทองคําแผนหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเปนวิหาร
ทรงโดมที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก
อาหารค่ํ า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองของชาวรัสเซียที่ วัง Nikolaevsky Palace เชิญลิ้มชิมรสไขปลาคลาเวียร เหลาวอ ดก าหรือ
แชมเปญ พรอมฟงเสียงเพลงและดนตรี ขับกลอมในแบบรัสเซียพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel **** หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดิ นทาง
พระราชวังฤดู รอ นปเตอรฮ อฟ – พระราชวังฤดูหนาวเฮอรมิเทจ
08.00 น. อาหารเชา แบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
09.00 น. นําทานชม “พระราชวั ง ฤ ดู ร อ นเปโตรควาเรสต ” หรื อ “ป เ ตอร ฮ อฟ ”
(Peterhof Palace) ที่ตั้งอยูบนชายฝงฟนแ ลนด สรางในสมัยของพระเจาปเตอร
มหาราช มีชื่อเสียงในดานความงดงามของสถาปตยกรรมและสวนน้ําพุที่ยิ่งใหญ
สถานที่ที่แสดงถึงการผสมผสานอยางลงตัว ระหวางสิ่งที่สรางสรรคดวยฝมอื
มนุษยและความงามของธรรมชาติภายในประกอบไปดวยหองตางๆ มากมาย
ซึ่งจะถูกประดับประดาไปดวยจิตรกรรมสีทองเหลืองอราม
12.30 น. อาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารจีน
13.30 น. นําทานเขาชม “พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจและพระราชวังฤดูหนาว” (The Hermitage Art
Museum & W inter Palace) พระราชวังอันยิ่งใหญ อดีตที่ประทับของซารแหงรัสเซีย
ออกแบบโดยสถาปนิกหลายคน แตมีความสวยงามและกลมกลืนกันเปน
อยางดี
ตัวอาคารทาสีฟาตัดกับขอบหนาตางและประตูที่เปนสีขาว และเคยใชเปน ที่รับรองการ
เสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย พระราช
วังประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง โดย “หองโถงของเซนตจอรจ” เปน
หองที่ใหญที่สุดในพระราชวัง ถูกใชเปนกองรับรองแขกผูใหญ เปน “หองที่ปราศจากความลับ” เนื่องจากมีการวางผังหองไวใหฟง
เสียงคนคุยกันไดอยางชัดเจน ภายในพระราชวังมีบันไดกวา 200 บันได และความยาวของระเบียงยาวกวา 30 กิโลเมตร ปจจุบัน
พระราชวังแหงนี้ เปนที่เก็บสมบัติล้ําคาของราชวงศ รวมทั้งสมบัติจากทั่วโลกกวา 2,700,000 ชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอก
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ชั้นเยี่ยมของโลกมากมาย อาทิ ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่ ราฟาเอล, เอล เกรโก, แวนโกะ, ปกัสโซและศิลปนอื่นๆ กลาวกันวาตอง
ใชเวลามากกวา 5 ป ในการเที่ยวชมภายในพระราชวังแหงนี้จนครบ
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ โรงแรมเดิม

วันที่หกของการเดินทาง
พระราชวัง แคทเธอรี น – โบสถเซนตนิโคลัส – สนามบินพูล โคโว – ดูไบ
08.00 น. อาหารเชา แบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
09.00 น. นําทานเดินทางสู “พระราชวังแคทเธอรีน” (Catherine Palace) หรือ “หมูบานพุชกิ้น”
(Pushkin Village) และบอยครั้งที่ถูกเรียกวาหมูบานพระเจาซาร เพราะที่นี่เปนเมือง
ที่พระเจาปเตอรมหาราช ทรงพระราชทานที่ดินใหแก พระนางแคทเธอรีน ชื่อเมือง
ถูกเปลี่ยนเพื่อเปนอนุสรณแกกวีเอกพุชกิ้น ในป ค.ศ. 1937 เพราะกวีเอกผูนี้เคยผาน
การศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแหงนี้ ตัวพระราชวังสรางขึ้นในป ค.ศ. 1756 ออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนผูมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับวาพระราชวัง
แหงนี้มี
ความสวยงามไมแพพระราชวั ง ใดๆในโลก เข า ชม “ห องอั ม พั น” ( Amber Room) เป นสุ ด ยอดงานศิ ล ป ยุค ศตวรรษที่ 18 อั น
ประมาณคามิได ที่ชางเยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษัตริยฟรีดริชที่ 1 แหงปรัสเซีย ประกอบดวยแผนไมโอคขนาดใหญ 6 ชิ้น
เนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอําพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสกอัญมณีมีคาจากอิตาลี หองอําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20
ปที่ผานมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 142 ลานดอลลารเหรียญสหรัฐฯ
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.30 น. นําทานเดินทางสู “โบสถเซนตนิโคลัส” (St. Nicholas Naval Cathedral) โบสถสีฟาที่สรางแนวรัสเซียบารอค เปนโบสถแบบหา
ยอด เปนความงามแปลกตาที่มีกลิ่นอายยุโรปมากกวาเปนแบบรัสเซีย ถนนสายประวั ติศ าสตร สร างขึ้ นตั้ง แต ปค .ศ. 1710 ในสมั ย
พระเจาปเตอรมหาราช มีความยาวกวา 4.5 กิโลเมตร เริ่มตนที่หนาพระราชวังฤดู หนาวไปสิ้ นสุ ด ที่ ส ถานี ร ถไฟมอสโคว เรี ย งรายไป
ดวยสถาปตยกรรมสวยงามโดดเดน มีทั้งหางราน ที่อยูอาศัย ที่ตั้งของพระราชวั ง โรงละคร โรงแรม และสถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ
อื่นๆ อีกมากมาย
** เพื่อใหท านเดิ นชมและเลือกซื้อสิ นค ากอนกลับ ไมมีบริการอาหารค่ํา **
20.00 น. นําท านเดินทางสู สนามบิ นพูล โคโว
23.45 น. ออกเดินทางสู ดูไ บ โดยเที่ ยวบินที่ EK 176 ((ใชเวลาเดิ นทาง 6.10 ช.ม.)
วันที่เจ็ ดของการเดินทาง
ดูไ บ - กรุงเทพฯ
06.55 น. ถึง สนามบิ นดูไบ แวะเปลี่ย นเที่ ยวบิน
09.30 น. ออกเดินทางต อสู กรุงเทพฯ โดยเที่ย วบิ นที่ EK 372 ((ใชเวลาเดิ นทาง 6.10 ช.ม.)

***************************************************************
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อัตราคาบริ การ
รายการ
คาทัวร ( ผูใหญ พัก คู) ทาน ละ

ราคา
64,900.-

พัก เดี่ย ว จายเพิ่ม ท านละ

4,90 0.-

คาทัวร เด็ก (2-11 ป) พัก กับ ผูใ หญ 2 ทา น เสริม เตีย ง

53,900.-

คาทัวร เด็ก (2-6 ป) พัก กับ ผู ใหญ 2 ทาน ไมเ สริมเตีย ง

51,900.-

อัตราคาบริ การนี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบิ น สายการบิ นเอมิ เรตส ประเภทตั๋วกรุป ชั้ นประหยัด เสนทางกรุง เทพฯ – ดูไบ –มอสโคว/ เซนตปเตอร – ดูไบ – กรุงเทพฯ
คํานวณจากอัตราตัว๋ เครื่ องบิ น ณ มิถ ุนายน 2561 รวมภาษีสนามบินและน้ํ ามันเชื้อ เพลิง
2. รถไฟ High Speed SAPSAN ชั้น 2 เสนทางกรุง มอสโคว – เซนต ปเตอรสเบิรก
3. รถบัสปรับอากาศสภาพดี นําท านเที่ยวตามรายการ พรอมคนขั บรถที่ชํ านาญเสนทาง
4. โรงแรมที่พ ักระดับ 4 ดาว จํานวน 4 คืน พรอมอาหารเชา แบบบุฟ เฟตของโรงแรมที่พ ัก
หากช วงเดิ นทาง มี การจัดงานประชุม เปนผลให โรงแรมที่พัก ถู กจองเต็ม ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการจองที่ พัก ที่ไ กลจากตัวเมือง
แตเป นระดั บเที ยบเท าใหแ ทน
5. คาเขา ชมสถานที่ ทองเที่ย วตางๆ ทุก แหง ตามที่ ระบุ ในโปรแกรมการเดิ นทาง
6. อาหารตามโปรแกรมระบุ
7. หัวหนาทั วร และไกดท องถิ่น คอยให ความรูและอํา นวยความสะดวกตลอดการเดิ นทาง
8. ประกั นอุบัติ เหตุการเดินทาง ทา นละ 1,000,000 บาท และ คารั กษาพยาบาลจากอุบัติเ หตุวงเงินทา นละ 500,000 บาท

อัตรานี้ไมร วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คาทํา หนังสือเดินทาง ( พาสปอร ต)
คาใช จายสวนตั ว อาทิ คาโทรศั พท , คาซักรี ด , คาเครื่องดื่มและอาหารในโรงแรม
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา นอาหาร นอกเหนือ จากที่บ ริษัท ฯจัดให ยกเว นจะตกลงกันเปนกรณี พิเศษ
อัตราผกผันน้ํามั นและภาษีตางๆ หากมีการปรับขึ้ นจากสายการบิน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษี หัก ณ ที่จาย 3%
ทิปคนขับรถและไกด ทองถิ่น (ทานละ 30 USD)
ทิปหั วหน าทั วร ขึ้ นอยูกับ ความพอใจในการบริก าร
**************************************** **********
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เงื่อนไขการจองทั วร และการชําระเงิน
 กรุณาจองทั วร ลวงหนาอยางน อย 45 วั นก อนการเดิ นทาง พรอ มชําระมัดจํ า ท านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นั บจากวันจอง
 คาทัวรส วนที่เหลือ ชํ าระทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกว า 21 วัน (หรือกอ นถึงกําหนดออกตั๋ วเครื่องบิ น) มิฉ ะนั้ นถื อวา ทา นยกเลิ กการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดิ นทาง









บริษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยึดคา ทัวรทั้ง หมด ยกเวนตั๋วเครื่ องบิ น หากเงื่อนไขตั๋ วเครื่องบิ น
ใหรีฟนดได ทางบริษั ทฯ จะดําเนิ นการแทนให ซึ่ง ระยะเวลาในการรับเงิ นรีฟนดคืน
ประมาณ 2-3 เดือ น ซึ่งทางบริษั ทฯ จะคืนใหท านหลัง หักคาธรรมเนี ยมของสายการบิน
แลว
ยกเลิกการเดินทาง 16 – 21 วัน
คืน 70 % ของคาทัวรทั้ง หมด
ยกเลิกการเดินทาง 22 – 45 วัน
คืนค ามัด จําทั วร หลังหั กคาใชจายในการดําเนินการที่เกิ ดขึ้ นจริง หากมี เชน
คาธรรมเนี ยมวีซา, ค ามัดจํ าตั๋ วเครื่องบิ น,คามัด จําตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ, คามั ดจํ าโรงแรม,
รถโคทรั บอากาศที่ต างประเทศ ฯลฯ)
ยกเลิกการเดินทางมากกว า 45 วัน
คืนค ามัด จําทั วร ทั้งหมด
หากทานยกเลิก การเดิ นทางในเงื่อนไขใดเงื่อ นไขหนึ่ง แต ทา นสามารถหาผู เดิ นทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซา ไดทั นตาม
กําหนดเวลา ทางบริ ษัท ฯ จะคิ ดค าใช จายเพิ่ม คื อ ค าวีซ าและค าเปลี่ย นชื่อตั๋ ว เทานั้ น และต องไมอ ยูในเงื่อ นไขของตั๋ วที่ NON-CHANGE
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วั น

NAME & NON-REFUND



หากทานยกเลิก การเดิ นทาง อันเนื่องมาจากบุ คคลใดบุ คคลหนึ่งในคณะของทา น ไม ได รับการพิจารณาอนุมั ติวีซา ไม วา ดวยเหตุผ ลใดๆ
อันเกิ ดจากการพิ จารณาของสถานทู ต ซึ่งการยกเลิ กเฉพาะบุค คลหรื อทั้งคณะพรอมกัน ถือ วาเปนการยกเลิกตามเงื่อ นไขของวัน
เวลาที่ย กเลิ กดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมมั่นใจวา จะได รับ การพิ จารณาอนุมัติวีซาจากสถานทู ต บริษัทฯ ขอแนะนําให ทานยื่ นขอวีซ า
เดี่ย ว จะทราบผลเร็วกว าการยื่ นขอวีซ าแบบหมู คณะ

