วันแรก กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่ องเรือแม่ นำ้ มอสโคว์
08.00 น.
พร้ อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์ เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS
เพื่อ เตรี ยมตัวเดินทาง และผ่านขันตอนการเช็
้
คอิ น โดยมี เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยต้ อ นรั บและอานวยความ
สะดวกเรื่ องกระเป๋ าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
10.50 น.
ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG974
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่ โมง)
17.10 น.
ถึงสนำมบินโดโมเดโดโว กรุ งมอสโคว ประเทศรั สเซีย (เวลำท้ องถิ่นช้ ำกว่ ำประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
นาท่า นเดิน ทางเข้ า สู่ก รุ ง มอสโคว์ เ มื อ งหลวงของรั ส เซี ยและยัง ครองอันดับเมื อ งที่ ใหญ่ ที สุด ของยุโรปมี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานถึง 850 ปี
19.00 น. นาท่าน ล่ องเรือแม่ นำ้ Moskva ของกรุงมอสโคว์ ชมความงามยามเย็นของสองฝั่งข้ างทาง
ของกรุงมอสโคว์ทสี่ วยงาม
**ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เรื อไม่สามารถล่องได้ ไม่วา่ กรณีใดๆทั ้งสิ ้น ทางบริ ษัทขอคืนค่าล่องเรื อแก่สมาชิกท่าน
ละ 10 USD**
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
 นำคณะเข้ ำสู่ท่ พ
ี ัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดำว หรือเทียบเท่ ำ
วันที่สอง
เช้ ำ
………. น.
………. น.
เที่ยง

รถไฟควำมเร็วสูง – เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – พระรำชวังแคทเธอรีน –
ป้ อมปี เตอร์ และปอล
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก โดยรถไฟด่ วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ ล่ำสุดจำกเยอรมัน
ใช้ เวลาเพียง 4 ชัว่ โมงจากกรุงมอสโคว์สไู่ ปเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม.
เดินทางถึง สถำนีรถไฟเมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก เมืองที่สวยงามจนได้ รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรป
เหนือ”
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้ องถิ่น

บ่ ำย

ค่ำ

วันที่สำม
เช้ ำ

นาท่านเดินทางสูเ่ มือง พุชกิน้ (Pushkin) หรื อที่ร้ ูจกั กันในชื่อ ซาโก เซโล ซึง่ เป็ นที่พกั ในฤดูร้อนของราชวงศ์ที่
สวยงามและเป็ น บ้ า นที่ รั ก และโปรดปรานของสมาชิ ก ครอบครั ว โรมานอฟทุ ก พระองค์ น าท่า นเข้ า ชม
พระรำชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึง่ ในรัสเซีย มีห้องต่างๆให้ ชมนับร้ อยห้ อง
แต่ห้องที่ทกุ ท่านต้ องไม่พลาดชมก็คือ ห้ องอำพัน (แอมเบอร์ รูม) ที่เป็ นสุดยอดงานศิลป์ ยุคศตวรรษที่ 18 อัน
ประมาณค่ามิได้ ที่ช่างจากเยอรมันสร้ างให้ แก่ปราสาทของกษัตริ ย์ฟรี ดริ ชที่ 1 แห่งรัสเซีย ประกอบด้ วยไม้ โอ๊ ค
ขนาดใหญ่หกชิ ้นเนื ้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับด้ วยอาพัน 6 ต้ น พร้ อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล ้าค้ า
จากอิ ตาลี ห้ องอ าพันถูก สร้ างขึน้ ใหม่ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา ปั จจุบันราคาประเมิ นคร่ าวๆ มากกว่า 142
ล้ านดอลล่าห์สหรัฐ จากนันน
้ าท่านชม ป้ อมปี เตอร์ และปอล (Peter and Paul Fortress) สิง่ ก่อสร้ างอันดับ
แรกสุดของเมือง เพื่อเป็ นอนุสรณ์ตอ่ ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็ นศิลปะแบบบารอก ตังอยู
้ ่บนเกาะวาซิล
เยฟสกี ้ ชมด้ านในซึง่ เป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่ มจากพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราชจนกระทัง่ กษัตริ ย์
พระองค์สดุ ท้ ายของราชวงศ์ พระเจ้ านิโคลัสที่ 2 และครอบครัว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
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พระรำชวังฤดูร้อนเปโตรวำเรส – พิพิธภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ – โบสถ์ หยดเลือด –
ช้ อปปิ ้ งถนนเนฟสกี ้
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปี เตอร์ ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็ นที่ตงของ
ั้
พระรำชวังฤดูร้อนเปโตรวำเรสต์
(Peterhof Palace) ทีส่ ร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช พระตาหนักที่ได้ ชื่อว่าเป็ น Russian Versailles
เป็ นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้ วยอุทยานน ้าพุที่พวยพุ่งมาจากรู ปปั น้ สีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100
แห่ง ด้ วยสถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้ องหับต่างๆ
ภายในพระราชวั ง ประดับ ด้ ว ยทองค าอร่ า มเรื อ งพร้ อมภาพเขี ย นที่ ส วยงามเ ก่ า แก่ ท รงคุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้ วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน ้าพุอันตระการ
ตาสวยงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ในฝรั่งเศส

เที่ยง

ค่ำ

วันที่ส่ ี
เช้ ำ

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาชมความยิ่งใหญ่ของ พระรำชวังฤดูหนำว (Winter Palace) ที่ประกอบด้ วยห้ องต่างๆ มากกว่า 1,050
ห้ อง สถานที่แห่งนี ้เคยใช้ เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริ ญสัมพันธไมตรี
ไทย-รั สเซี ย ปั จ จุบันพระราชวังนี ไ้ ด้ ถูกใช้ เ ป็ น พิพธภัณฑ์ เข้ า ชม พิพิธ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (Hermitage
Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ล้ านชิ ้น รวมทังภาพเขี
้
ยนของจิตรกรเอกระดับโลก
เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปี กัสโซ, แรมบรันด์ , แวนโก๊ ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สดุ และใหญ่ที่สดุ
ของโลกแห่งหนึง่ จากนันแวะถ่
้
ายรูปกับ โบสถ์ หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ซึ่งพระเจ้ าอ
เล็กซานเดอร์ ที่ 3 ทรงสร้ างขึ ้นบนบริ เวณที่พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็ น
อนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงนารูปแบบสถาปั ตยกรรมของรัสเซียในคริ สต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ ในการก่อสร้ าง
มีลกั ษณะรูปร่างคล้ ายวิหารเซนต์บาซิลที่มอสโคว์ จากนันให้
้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ ง้ บนถนนเนฟสกี ้ ศูนย์กลางของ
นครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ที่มีสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 18-20 เป็ นทังที
้ ่ตงของย่
ั้
านการค้ า,
ย่านที่อยูอ่ าศัย,พระราชวัง,โรงละคร
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้ องถิ่น
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มหำวิหำรเซนต์ ไอแซค – รถไฟควำมเร็วสูง – กรุงมอสโคว
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาเข้ าชม มหำวิหำรเซนต์ ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นมหาวิหารที่สวยงามที่สดุ และ
ใหญ่เป็ นลาดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้ างด้ วยโมเสคสวยงาม รู ปเขียนไอคอน โบสถ์ ศกั ดิ์สิทธิ์ แห่งนี ้
เป็ นที่นบั ถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครัง้ หนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้ วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ
ไปทังเมื
้ อง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี ้ และถ่ายรูปที่ด้ายหลังของพระมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งจะมีรูป
ปั น้ แกะสลักของพระเจ้ านิ โคลัสที่ 1 ทรงม้ ากับ ฐานที่มี รูปปั น้ ของพระมเหสีแ ละพระธิ ดาล้ อ มรอบแสดง
ความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อานาจ และความยุติธรรม สอนที่สอง พระรำชวังเร์ เมอรี่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน

…………..

นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็ วสูง Sapsan #768A ใช้ เวลาเพียง 4 ชั่วโมงจากเซนต์
ปี เตอร์ สเบิร์กไปกรุงมอสโคว์ ระยะทางประมาณ 800 กม.
...........
เดินทางถึงกรุงมอสโคว์
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมืองจัตุร
 นำคณะเข้ ำสู่ท่ พ
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นที่สองรำชวังเครลิน–พิพิธภัณฑ์ อำร์ เมอรี่ –จัตุรัสแดง–โบสถ์ เซนต์ บำซิล-ถนนอำรบัต
วันที่ห้ำ พระรำชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์ อำร์ เมอรี่ –จัตุรัสแดง–โบสถ์ เซนต์ บำซิล-ถนนอำรบัต
- CIRCUS
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมื อ งหลวงของประเทศรั สเซีย เป็ นศูนย์ กลางทางเศรษฐกิ จ
การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาให้ เป็ น
เมื อ งที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด ในยุโรป นาท่านเข้ าสู่ภายในรั ว้ พระรำชวังเครมลิ น (Grand Kremlin
Palace) ที่ประทับของพระเจ้ าซาร์ ทุกพระองค์ จนกระทัง่ พระเจ้ าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ ายไปนครเซนต์ ปี
เตอร์ สเบิร์ก ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นาท่านสูจ่ ัตุรัสวิหาร
ถ่ายรูปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์ อันนันซิเอชั่น โบสถ์ อาร์ คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้ าชมด้ านใน
โบสถ์อสั สัมชัญ ซึง่ เป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระ
เจ้ าซาร์ ทกุ พระองค์จากนันชมระฆั
้
งพระเจ้ าซารร้ างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้ างระฆังใบใหญ่
ที่สดุ ในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาให้ ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระ
เจ้ าซาร์ ที่มีความต้ องการสร้ างปื นใหญ่ที่สดุ ในโลกที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ ยิงเลย ทาด้ วยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตัน
(หำกมีพิธีกรรมทำงศำสนำโบสถ์ อัสสัมชัญจะไม่ อนุญำตให้ เข้ ำชมด้ ำนใน) นาเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ อำร์
เมอรี่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ของรัสเซียเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมของเจ้ าชายมัสโควี่ ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่
14-15 ปั จ จุ บัน เป็ น สถานที่ เ ก็ บ สะสมของมี ค่ า ที่ ดี ที่ สุด ของรั ส เซี ย จากคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 14 ถึ ง ช่ ว งต้ น
คริ สต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี่ เป็ นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้ า
แผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึง่ อีก 2 ที่อยูท่ ี่องั กฤษ และ อิหร่าน

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้ างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ของ
รัสเซียไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรื อการประท้ วงทางการเมือง สร้ างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17
ปั จจุบันสถานที่แห่งนีใ้ ช้ จัดงานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริ เวณโดยรอบของจัตรุ ัสแดงเป็ นที่ตงั ้ ของกลุม่ สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้ แก่ วิหำร
เซนต์ บำซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้ วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสสี นั สวยงามสดใส สร้ างด้ วยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั ้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา
เป็ นศิลปะโกธิ ก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจากทับทิม น ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นามา
ประดับ ไว้ เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้ ำงสรรพสินค้ ำกุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของ
เมือง สร้ างในปี ค.ศ.1895 จาหน่ายสินค้ าจาพวกแบรนด์เนม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง น ้าหอม และราคาค่อนข้ าง
แพง ชมอนุสรณ์ สถำนเลนิน ที่เก็บศพสร้ างด้ วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลง
แก้ วครอบอยู่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
นาท่านสู่ ถนนอำรบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทังย่
้ านการค้ า แหล่งรวม
วัยรุ่ น ร้ านค้ าของที่ระลึก ร้ านนัง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรู ปเหมือน รู ปล้ อ เลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี
เปิ ดหมวกอีกด้ วย
นาท่านชม กำรแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง นก ฯลฯ
รวมทังมายากล
้
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ อาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2
ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี ้ยังมีบริ การถ่ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ และมีของ
ที่ระลึกด้ วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึง่ บางครัง้ การงดการแสดงไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 20 USD***
 นำคณะเข้ ำสู่ท่ พ
ี ัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดำว หรือเทียบเท่ ำ

วันที่หก
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

15.30 น.
18.40 น.

วันที่เจ็ด
06.45 น.

เนินเขำสแปร์ โรว์ – สถำนีรถไฟใต้ ดิน – วิหำรเซนต์ ซำเวียร์ – สนำมบินมอสโคว
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาเดินทางสู่ เนินเขำสแปร์ โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งมอสโคว์ได้
ทังเมื
้ องและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้ างในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากนี ้ยังมีแผงลอยขายของที่
ระลึกในราคาถูกตัง้ อยู่เป็ นจ านวนมากที่ท่านสามารถเลือ กซื ้อและต่อ รองราคาได้ ด้วย นาท่านชม สถำนี
รถไฟใต้ ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ วา่ มีความสวยงามมากที่สดุ ในโลก ด้ วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการ
ตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินมีจุดเริ่ มต้ นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ ้นมา
เป็ น ผู้น าสหภาพโซเวี ย ต ลัก ษณะของสถาปั ต ยกรรมที่ น ามาตกแต่ง ภายใ นสถานี นัน้ เป็ น ลัก ษณะของ
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาใน
รูปของงานปั น้ รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่านเข้ าชม วิหำรเซนต์ ซำเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ ามถ่ายภาพด้ านใน) เป็ นมหา
วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สดุ ในรัสเซีย สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812
โดยพระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารที่สาคัญของนิกายรัสเซียนออโท
ดอกซ์ใช้ ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติ
นาคณะเดินทางสูส่ นำมบิน มีเวลาในการเลือกซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG975
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่ โมง)

สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจ
****************************************
** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตรำค่ ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

08 – 14 สิงหำคม 2561
19 – 25 กันยำยน 2561
10 – 16 ตุลำคม 2561
17 – 23 ตุลำคม 2561
07 – 12 พฤศจิกำยน 2561

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3
ท่ ำน
59,888
58,888
61,888
61,888
57,888

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอำยุไม่ เกิน12 (เด็กอำยุไม่ เกิน
ปี )
12ปี )
59,888
59,888
58,888
58,888
61,888
61,888
61,888
61,888
57,888
57,888

พักเดี่ยว
เพิ่ม

รำคำ
ไม่ รวม
ตั๋ว

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

36,888
35,888
37,888
37,888
34,888

**ค่ ำบริกำรข้ ำงต้ น ยังไม่ รวมค่ ำทิปคนขับรถ หัวหน้ ำทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น**
** รำคำเด็กอำยุไม่ ถึง 2 ขวบ 10,000 บำท**
กำรเดินทำงในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสำรจำนวน 20 ท่ ำนขึน้ ไป ถ้ ำผู้โดยสำรไม่ ครบจำนวนดังกล่ ำว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
กรุณำจองก่ อนล่ วงหน้ ำ พร้ อมชำระเงินค่ ำมัดจำ ท่ ำนละ 20,000.- บำท
ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง มิฉะนัน้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ ำรำยต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชำระก่ อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 21 วัน

1.

2.
3.
4.

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่ อ งจากการวางแปลนห้ อ งพัก ของแต่ล ะโรงแรมแตกต่า งกัน จึง อาจทาให้ ห้อ งพัก แบบห้ อ งเดี่ ยว(Single) ,ห้ อ งคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชันกั
้ น
และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้ าเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ
อาจมีความจาเป็ นต้ องแยกห้ องพักเนื่องจากโรงแรมนันไม่
้ สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้ องพัก
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกัน

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต
ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณำสอบถำมจำกหัวหน้ ำทัวร์ ก่อน
กำรใช้ บริกำร)
 ค่ ำทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ ำนละ 36 USD/ทริป/ท่ ำน (คนขับ3USD,ไกด์ 3USD/วัน/ท่ ำน)
 ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ท่ ำนละ 21 USD/ทริป/ท่ ำน (3USD/วัน/ท่ ำน)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขกำรชำระค่ ำบริกำร
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่

2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษัท
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง
1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อแจ้ งยกเลิกการ
จองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรั บเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน
โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุด
บัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษั ท จะหักค่า ใช้ จ่ ายที่ ได้ จ่ ายจริ ง จากค่าบริ การที่ช าระแล้ ว เนื่อ งในการเตรี ย มการจัด การนาเที่ย วให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ
สายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทังหมด
้

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษัท
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้ อกำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กับ
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วัน
ก่อ นการเดิ นทางสาหรั บประเทศที่ มีวี ซ่า แต่หากทางนัก ท่อ งเที่ ย วทุก ท่า นยิ น ดีที่ จ ะช าระค่า บริ ก ารเพิ่ม จากการที่ มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กับทาง
บริ ษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหาย
หรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลีย่ นแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น

7. อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าภาษีเชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริ ษัทกากับเท่านัน้
ข้ อแนะนำก่ อนกำรเดินทำง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น และรวมกัน
ทุกชิ ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่
กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้

