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กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ D สายการบิน THAI
AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG974
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง)
ถึง สนำมบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย
4 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่ สุดของ
ยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี
นาท่าน ล่องเรือแม่น้ำ Moskva ของกรุงมอสโคว์ ชมความงามยามเย็นของสองฝั่งข้างทาง
ของกรุงมอสโคว์ที่สวยงาม
**ขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่ เรือไม่สามารถล่องได้ไ ม่ว่ากรณีใ ดๆ ทั้ งสิ้น ทางบริษั ทขอคืนค่า
ล่องเรือแก่สมาชิกท่านละ 10 USD**
รับประทำนอำหำรค่้ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
 น้ำคณะเข้ำสู่ที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดำว หรือเทียบเท่ำ
รถไฟควำมเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระรำชวังแคทเธอรีน –
ป้อมปีเตอร์และปอล
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่ำสุดจำก
เยอรมัน ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ
800 กม.
เดินทางถึง สถำนีรถไฟเมืองเซนต์ปีเตอร์ส เบิร์ก เมืองที่สวยงามจนได้รับสมญานามว่ า
“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่เมือง พุชกิน (Pushkin) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเป็นที่พักในฤดู
ร้อนของราชวงศ์ที่สวยงามและเป็นบ้านที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุก
พระองค์ นาท่านเข้าชม พระรำชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง
ในรัสเซีย มีห้องต่างๆ ให้ชมนับร้อยห้อง แต่ห้องที่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมก็คือ ห้องอ้ำพัน
(แอมเบอร์ รู ม ) ที่ เ ป็ น สุ ดยอดงานศิ ล ป์ ยุ ค ศตวรรษที่ 18 อั น ประมาณค่ า มิ ไ ด้ ที่ ช่า งจาก
เยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยไม้โอ๊คขนาดใหญ่
หกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับด้วยอาพัน 6 ต้น พร้ อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณี
ล้าค่าจากอิตาลี ห้องอาพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ

ค่้ำ
วันที่สำม
เช้ำ

เที่ยง

ค่้ำ

มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ จากนั้นนาท่านชม ป้อมปีเตอร์และปอล (Peter and Paul
Fortress) สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน
เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ ชมด้านในซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์
โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ พระ
เจ้านิโคลัสที่ 2 และครอบครัว
รับประทำนอำหำรค่้ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
 น้ำคณะเข้ำสู่ที่พัก PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดำว หรือเทียบเท่ำ
พระรำชวังฤดูร้อนเปโตรวำเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด –
ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระรำชวังฤดูร้อนเปโตรวำ
เรสต์ (Peterhof Palace) ทีส่ ร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตาหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น
Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่ นด้วยอุทยานน้าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสี
ทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับ
ประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคา
อร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่า
ได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้าพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาชมความยิ่งใหญ่ของ พระรำชวังฤดูหนำว (Winter Palace) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ
มากกว่า 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5
ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพธภัณฑ์ เข้า
ชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้าค่าของโลกกว่า
8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ ปีกัสโซ แวนโก๊ะ
แรมบรันด์ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง จากนั้นแวะ
ถ่ายรูปกับ โบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่
3 ทรงสร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็น
อนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงนารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มา
ใช้ในการก่อสร้าง มีลักษณะรูปร่างคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่มอสโคว์ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อป
ปิ้งบนถนนเนฟสกี้ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งที่ตั้งของย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร
รับประทำนอำหำรค่้ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น
 น้ำคณะเข้ำสู่ที่พัก PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดำว หรือเทียบเท่ำ
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มหำวิหำรเซนต์ไอแซค – รถไฟควำมเร็วสูง – กรุงมอสโคว
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาเข้าชม มหำวิหำรเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่
สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลาดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่ส ร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูป
เขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัว
เมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้
และถ่ายรูปที่ด้ายหลังของพระมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งจะมีรู ปปั้นแกะสลักของพระเจ้านิ
โคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นของพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบแสดงความหมายแฝง
ถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อานาจ และความยุติธรรม สอนที่สอง
พระรำชวังเร์เมอรี่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan #768A ใช้เวลาเพียง 4
ชั่วโมงจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปกรุงมอสโคว์ ระยะทางประมาณ 800 กม.
เดินทางถึงกรุงมอสโคว์
รับประทำนอำหำรค่้ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืนเมืองจัตุร
 น้ำคณะเข้ำสู่ที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดำว หรือเทียบเท่ำ
พระรำชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อำร์เมอรี–่ จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บำซิล-ถนนอำรบัต
- CIRCUS
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์ กลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน
10 ของประเทศ ทาให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป นาท่านเข้าสู่ภายในรั้ว
พระรำชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
จนกระทั่ ง พระเจ้ า ซาร์ ปี เตอร์ ม หาราชทรงย้ ายไปนครเซนต์ ปี เ ตอร์ ส เบิ ร์ ก ปั จ จุ บันเป็ นที่
ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นาท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้าน
ในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา
ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาด
ระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดใน
โลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์น้าหนัก 40 ตัน (หำกมีพิธีกรรมทำงศำสนำ
โบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญำตให้เข้ำชมด้ำนใน) นาเข้าชม พิพิธภัณฑ์อำร์เมอรี่ เป็น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของรั ส เซี ย เพื่ อ เป็ น ที่ เ ก็ บ สะ สมของเจ้ า ชายมั ส โควี่ ในช่ ว ง
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คริ ส ต์ ศตวรรษที่ 14-15 ปั จ จุ บั น เป็ น สถานที่ เ ก็ บ สะสมของมี ค่ า ที่ ดีที่ สุ ด ของรั ส เซี ย จาก
คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสาม
พิ พิธ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ก็ บ รวบรวมทรั พย์ ส มบั ติของพระเจ้ า แผ่ น ดิ น ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ ซึ่ ง อี ก 2 ที่ อ ยู่ที่
อังกฤษ และ อิหร่าน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สาคัญใน
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องรั ส เซี ย ไม่ ว่ า จะเป็ น งานเฉลิ ม ฉลองทางศาสนา หรื อ การประท้ ว งทาง
การเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาล
สาคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณ
โดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหำรเซนต์บำซิล
(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วย
ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่
บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจากทับทิม น้าหนัก
20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับไว้เมื่ อปีค.ศ.1995 ชมห้ำงสรรพสินค้ำกุม (GUM
Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จาหน่ายสินค้า
จาพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง น้าหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถำนเล
นิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
รับประทำนอำหำรค่้ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืนเมือง
นาท่านสู่ ถนนอำรบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่าน
การค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูป
ล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
นาท่านชม กำรแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น
สุนัข ลิง นก รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ
แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้
ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่ง
บางครั้ง การงดการแสดงไม่ มีการแจ้ งล่ว งหน้า ทางบริษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการคืนเงืน 20
USD***
 น้ำคณะเข้ำสู่ที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดำว หรือเทียบเท่ำ
เนินเขำสแปร์โรว์ – สถำนีรถไฟใต้ดิน – วิหำรเซนต์ซำเวียร์ – สนำมบินมอสโคว
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาเดินทางสู่ เนินเขำสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
กรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็ นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึ ก

เที่ยง
บ่ำย

15.30 น.
18.40 น.

นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจานวนมากที่ท่านสามารถเลือก
ซื้ อ และต่ อ รองราคาได้ ด้ว ย น าท่ า นชม สถำนี ร ถไฟใต้ ดิ น กรุ ง มอสโคว์ ถื อ ได้ ว่ า มี ความ
สวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ
สวยงามของสถานีร ถไฟฟ้ า ใต้ ดิน มี จุดเริ่ ม ต้ น มาจากช่ว งแรกสุ ดที่ ส ตาลิน ขึ้น มาเป็ นผู้ นา
สหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ
Monumental Art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะ
สื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่านเข้าชม วิหำรเซนต์ซำเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้าน
ใน) เป็ นมหาวิ ห ารโดมทองที่ ใหญ่ ที่สุ ดในรั สเซี ย สร้า งขึ้น เพื่อ เป็น อนุส รณ์แ ห่ งชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนาน
ถึ ง 45 ปี เป็ น วิ ห ารที่ ส าคั ญ ของนิ ก ายรั ส เซี ย นออโทดอกซ์ ใ ช้ ป ระกอบพิ ธี ก รรมที่ ส าคั ญ
ระดับชาติ
นาคณะเดินทางสู่สนำมบิน มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

วันที่เจ็ด
06.45 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจ
****************************************
** ท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่อนทาการออก
ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตรำค่ำบริกำร
ก้ำหนดกำรเดินทำง

08 – 14 สิงหำคม 2561
19 – 25 กันยำยน 2561
10 – 16 ตุลำคม 2561
17 – 23 ตุลำคม 2561
07 – 13 พฤศจิกำยน 2561

1 เด็ก 2
รำคำ
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง
ตัว๋
เพิ่ม

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3
ท่ำน

(เด็กอำยุไม่เกิน12ปี)

(เด็กอำยุไม่เกิน12
ปี)

59,888
58,888
61,888
61,888
57,888

59,888
58,888
61,888
61,888
57,888

59,888
58,888
61,888
61,888
57,888

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

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

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

**ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ หัวหน้ำทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

** รำคำเด็กอำยุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บำท**
กำรเดินทำงในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสำรจ้ำนวน 20 ท่ำนขึนไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ้ำนวนดังกล่ำว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมช้ำระเงินค่ำมัดจ้ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท
ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง มิฉะนันทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ส่วนที่เหลือช้ำระก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่
สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ งอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
อัตรำค่ำบริกำรนีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรำค่ำบริกำรนีไม่รวม
 ค่า ใช้จ่ ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่ าทาหนัง สือ เดิน ทาง ค่ าโทรศั พท์ ค่า โทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนกำรใช้บริกำร)
 ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ท่ำนละ 36 USD/ทริป/ท่ำน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่ำน)
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 21 USD/ทริป/ท่ำน (3USD/วัน/ท่ำน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขกำรช้ำระค่ำบริกำร
1. กรุณาชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. กรุณาชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีกรณีที่ท่านไม่ชาระ
เงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้
ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่า
เป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง
1. กรณีที่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ขอให้ท่านผู้ที่มีชื่อในเอกสารการจอง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ
2. กรณีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ขอให้ท่านผู้ที่มีชื่อในเอกสารการจองแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทาง
มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้ว เนื่องในการเตรียมการจัดการ
นาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้อก้ำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เ ป็นทัว ร์แบบเหมา หากท่านไม่ ได้ร่ว มเดิน ทางหรือใช้ บริการตามที่ ระบุไ ว้ในรายการไม่ว่ า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมด หรื อถู ก ปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมือ งด้ ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คืนเงิ น
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มี นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20
ท่าน โดยจะแจ้งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทาง
ได้ ทางเรายินดีทจี่ ะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ ท่านมิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภูมิ อ ากาศ และเวลา ณ วั น ที่เ ดิน ทางจริ งของประเทศที่เ ดิน ทาง ทั้ งนี้ บริ ษัท จะ
คานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะน้ำก่อนกำรเดินทำง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้น และรวมกั นทุ ก ชิ้ นไม่ เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

