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คำ่

วันที่ สอง
เช้ำ
………. น.

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซี ย) – ล่องเรือแม่ น้ ำมอสโคว์
พร้อมกันที่ สนำมบิ นสุว รรณภู มิ ชั้น 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ D สายการบิ น THAI
AIRWAYS เพื่ อเตรีย มตัว เดิน ทาง และผ่ านขั้น ตอนการเช็ คอิ น โดยมี เจ้าหน้าที่ บ ริษัท ฯ คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นไทยแอร์เวย์ เที่ ยวบิ นที่ TG974
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่ โมง)
ถึ งสนำมบิ นโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซี ย (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย
4 ชั ่วโมง) นาท่ านผ่ านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและศุลกากร
นาท่ านเดิน ทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์เมื องหลวงของรัสเซี ยและยังครองอันดับ เมื องที่ ใหญ่ทีสุดของ
ยุ โรปมี ประวัติศาสตร์ยาวนานถึ ง 850 ปี
นาท่ าน ล่องเรือแม่ น้ ำ Moskva ของกรุงมอสโคว์ ชมความงามยามเย็ นของสองฝั ่งข้างทาง
ของกรุงมอสโคว์ที่สวยงาม
**ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในกรณี ที่ เรือ ไม่ ส ามารถล่ อ งได้ไ ม่ ว่ากรณี ใดๆทั้ งสิ้ น ทางบริษัท ขอคื น ค่ า
ล่ องเรือแก่สมาชิกท่ านละ 10 USD**
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
 นำคณะเข้ำสู่ที่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดำว หรือเที ยบเท่ ำ
รถไฟควำมเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ – พระรำชวังแคทเธอรีน –
ป้ อมปี เตอร์และปอล
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ โดยรถไฟด่ วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ ล่ำสุด จำก
เยอรมัน ใช้เวลาเพียง 4 ชัว่ โมงจากกรุงมอสโคว์สู่ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ ระยะทางประมาณ
800 กม.

………. น.
เที่ ยง
บ่ ำย

คำ่

วันที่ สำม
เช้ำ

เดิ น ทางถึ ง สถำนี รถไฟเมื อ งเซนต์ปี เตอร์สเบิ รก์ เมื อ งที่ ส วยงามจนได้รบั สมญานามว่ า
“ราชินีแห่งยุ โรปเหนื อ”
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น
นาท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ ง พุ ชกิ้ น (Pushkin) หรื อที่ รจู ้ กั กัน ในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่ งเป็ นที่ พักในฤดู
ร้อนของราชวงศ์ที่สวยงามและเป็ นบ้านที่ รกั และโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุ ก
พระองค์ น าท่ านเข้าชม พระรำชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที่ สวยงามมากแห่ งหนึ่ ง
ในรัส เซี ย มี ห ้องต่างๆให้ชมนั บร้อยห้อ ง แต่ หอ้ งที่ ทุ กท่ านต้องไม่ พลาดชมก็ คือ ห้ องอำพัน
(แอมเบอร์รูม ) ที่ เป็ นสุ ดยอดงานศิ ล ป์ ยุ คศตวรรษที่ 18 อั น ประมาณค่ ามิ ไ ด้ ที่ ช่างจาก
เยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ ฟรีดริชที่ 1 แห่งรัสเซี ย ประกอบด้วยไม้โอ๊ คขนาดใหญ่
หกชิ้ นเนื้ อที่ 100 ตารางเมตร ประดับด้วยอาพัน 6 ต้น พร้อ มกระจกผนั งและโมเสก อัญมณี
ล้ าค้าจากอิ ตาลี ห้อ งอาพันถู กสร้างขึ้ นใหม่ ในช่วง 20 ปี ที่ ผ่านมา ปั จจุบันราคาประเมิ นคร่าวๆ
มากกว่า 142 ล้านดอลล่ าห์สหรัฐ จากนั้นนาท่ านชม ป้ อ มปี เตอร์แ ละปอล (Peter and Paul
Fortress) สิ่ งก่อสร้างอัน ดับแรกสุ ดของเมื อง เพื่ อเป็ นอนุ สรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนื อสวีเดน
เป็ นศิ ลปะแบบบารอก ตั้งอยู่ บนเกาะวาซิ ลเยฟสกี้ ชมด้านในซึ่ งเป็ นที่ เก็บพระศพของราชวงศ์
โรมานอฟ เริ่ม จากพระเจ้าปี เตอร์ม หาราชจนกระทัง่ กษัตริย์พระองค์สุ ดท้ายของราชวงศ์ พระ
เจ้านิ โคลัสที่ 2 และครอบครัว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
 นำคณะเข้ำสู่ที่พกั PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดำว หรือเที ยบเท่ ำ
พระรำชวังฤดูรอ้ นเปโตรวำเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด –
ช้อปปิ้ งถนนเนฟสกี้
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องปี เตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่ งเป็ นที่ ต้งั ของ พระรำชวังฤดู รอ้ นเปโตรวำ
เรสต์ (Peterhof Palace) ที่ ส ร้างขึ้ นในสมั ย พระเจ้าปี เตอร์ ม หาราช พระตาหนั กที่ ไ ด้ชื่อ ว่ า
เป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชวังที่ งดงามโดดเด่น ด้ว ยอุ ทยานน้ าพุ ที่พวยพุ่ งมาจากรู ป
ปั้ นสี ทองและที่ ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปั ตยกรรมยุ คทอง ท่ านจะตื่น ตาตื่นใจกับ

เที่ ยง

คำ่

วันที่ สี่
เช้ำ

ประติม ากรรมที่ วิจิ ตรงดงามอลั งการยิ่ ง ห้องหับ ต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคา
อร่ามเรืองพร้อ มภาพเขีย นที่ ส วยงามเก่ าแก่ ทรงคุ ณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิ อาจประเมิ นค่ า
ได้ ส่ วนภายนอกก็ เต็ มไปด้ว ยพฤกษานานาพันธุ ์ และสวนน้ าพุ อัน ตระการตาสวยงามไม่ แพ้
พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรัง่ เศส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาชมความยิ่ งใหญ่ ข อง พระรำชวัง ฤดู ห นำว (Winter Palace) ที่ ป ระกอบด้วยห้อ งต่ างๆ
มากกว่า 1,050 ห้อ ง สถานที่ แห่งนี้ เคยใช้เป็ นที่ รบั รองการเสด็จ เยื อนรัส เซี ยของรัชกาลที่ 5
ของไทยในการเจริ ญสัม พันธไมตรีไทย-รัส เซี ย ปั จจุ บันพระราชวังนี้ ได้ถู กใช้เป็ นพิพธภัณ ฑ์
เข้าชม พิ พิธ ภัณฑ์เ ฮอร์มิเ ทจ (Hermitage Museum) ที่ เก็บรวบรวมงานศิล ปะล้ าค่าของโลก
กว่ า 8 ล้านชิ้ น รวมทั้งภาพเขีย นของจิ ตรกรเอกระดับ โลก เช่ น ลี โ อนาโด ดาวิน ซี่ , ปี กัส โซ,
แรมบรัน ด์, แวนโก๊ ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิ พิธ ภัณ ฑ์ศิล ปะที่ ส วยที่ สุ ดและใหญ่ ที่ สุ ดของโลกแห่ ง
หนึ่ ง จากนั้ นแวะถ่ ายรู ป กับ โบสถ์ห ยดเลื อ ด (Church of Christ’s Resurrection) ซึ่ งพระ
เจ้าอเล็ กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึ้ นบนบริเวณที่ พระเจ้าอเล็ กซานเดอร์ที่ 2 พระบิ ดาถู ก ลอบ
ปลงพระชนม์ เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ แด่ พระบิ ดา ทรงน ารู ป แบบสถาปั ตยกรรมของรัส เซี ย ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มี ลั กษณะรูปร่างคล้ายวิ หารเซนต์บาซิ ลที่ มอส
โคว์ จากนั้ นให้ท่านอิ สระช้อ ปปิ้ งบนถนนเนฟสกี้ ศูน ย์ก ลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ ที่ มี
สถาปั ตยกรรมที่ โดดเด่ นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 18-20 เป็ นทั้งที่ ต้งั ของย่ านการค้า,ย่ านที่ อ ยู่
อาศัย,พระราชวัง,โรงละคร
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น
 นำคณะเข้ำสู่ที่พกั PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดำว หรือเที ยบเท่ ำ
มหำวิหำรเซนต์ไอแซค – รถไฟควำมเร็วสูง – กรุงมอสโคว
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าเข้าชม ม หำวิ ห ำรเซนต์ ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ ไ ด้ ชื่อ ว่ าเป็ นมหาวิ ห ารที่
สวยงามที่ สุด และใหญ่เป็ นล าดับ 4 ของโลก ภายในมี รูปภาพที่ สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รู ป
เขียนไอคอน โบสถ์ ศกั ดิ์ สิท ธิ์ แห่งนี้ เป็ นที่ นั บถื อของชาวเมื องอย่ างมาก เนื่ องจากครั้งหนึ่ งตัว
เมื องถู ก ถล่ มด้ว ยระเบิ ดของทหารนาซี จนราบคาบไปทั้ งเมื อง แต่มหาวิหารเซ็ นต์ไอแซคแห่งนี้

และถ่ ายรู ปที่ ด้ายหลั งของพระมหาวิห ารเซนต์ไ อแซค ซึ่ งจะมี รู ป ปั้ นแกะสลั กของพระเจ้านิ
โคลัส ที่ 1 ทรงม้ ากับฐานที่ มี รูปปั้ นของพระมเหสี และพระธิ ดาล้อ มรอบแสดงความหมายแฝง
ถึ งความศรัทธา ความรอบรู ้ อานาจ และความยุ ติธรรม สอนที่ สอง
พระรำชวังเร์เมอรี่
เที่ ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
…………..
นาท่ านเดิ นทางกลั บสู่ กรุงมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสู ง Sapsan #768A ใช้เวลาเพีย ง 4
ชัว่ โมงจากเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ ไปกรุงมอสโคว์ ระยะทางประมาณ 800 กม.
...........
เดินทางถึ งกรุงมอสโคว์
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมื องจัตุร
 นำคณะเข้ำสู่ที่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดำว หรือเที ยบเท่ ำ
นที่ สองรำชวังเครลิน–พิพิธภัณฑ์อำร์เมอรี่–จัตุรสั แดง–โบสถ์เซนต์บำซิ ล-ถนนอำรบัต
วันที่ ห้ำ
พระรำชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อำร์เมอรี่–จัตุรสั แดง–โบสถ์เซนต์บำซิ ล-ถนนอำรบัต
- CIRCUS
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านชม เมื อ งมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมื อ งหลวงของประเทศรัส เซี ย เป็ นศูน ย์ก ลางทาง
เศรษฐกิ จ การเงิ น การศึ กษา และ การเดิ นทางของประเทศ มี ป ระชากรอยู่ อ าศัยกว่า 1 ใน
10 ของประเทศ ทาให้เป็ นเมื องที่ มี ประชากรหนาแน่ น ที่ สุ ดในยุ โ รป นาท่ านเข้าสู่ ภายในรั้ว
พระรำชวั งเครม ลิ น (Grand Kremlin Palace) ที่ ประทั บ ของพระเจ้ า ซาร์ทุ กพระองค์
จนกระทั ่งพระเจ้าซาร์ปี เตอร์ม หาราชทรงย้ ายไปนครเซนต์ปี เตอร์ส เบิ ร์ก ปั จ จุ บั น เป็ นที่
ประชุม ของรัฐบาลและที่ รบั รองแขกระดับประมุ ขของประเทศ นาท่ านสู่ จตั ุ รสั วิ หาร ถ่ ายรูปกับ
โบสถ์อัสสั มชัญ โบสถ์อันนันซิ เอชัน่ โบสถ์ อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอี วาน และเข้าชมด้าน
ในโบสถ์อั สสัมชัญ ซึ่ งเป็ นโบสถ์ ที่สาคัญใช้ในงานพิ ธีกรรมที่ ส าคัญ เช่น การประกอบพิ ธีบรม
ราชาภิ เษกของพระเจ้าซาร์ทุก พระองค์จากนั้น ชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมั ยพระนางแอนนา
ทรงประสงค์จ ะสร้างระฆังใบใหญ่ที่ สุดในโลกเพื่อ นาไปติ ดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิ ดพลาด
ระหว่างการหล่ อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปื นใหญ่ที่สุดใน
โลกที่ ยังไม่ เคยมี การใช้ยิ งเลย ท าด้ว ยบรอนซ์น้ าหนั ก 40 ตัน (หำกมี พิธีกรรมทำงศำสนำ
โบสถ์อ ัสสัม ชั ญ จะไม่ อ นุ ญ ำตให้ เ ข้ำ ชมด้ำนใน) นาเข้าชม พิ พิธ ภั ณฑ์ อ ำร์เ มอรี่ เป็ น

เที่ ยง
บ่ ำย

คำ่

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ดของรั ส เซี ย เพื่ อเป็ นที่ เก็ บ สะสมของเจ้ าชาย มั ส โควี่ ในช่ ว ง
คริ ส ต์ศตวรรษที่ 14-15 ปั จ จุ บั น เป็ นสถานที่ เก็ บ สะสมของมี ค่าที่ ดีที่ สุ ดของรัส เซี ย จาก
คริ ส ต์ศตวรรษที่ 14 ถึ งช่ วงต้นคริ ส ต์ศตวรรษที่ 20 พิ พิธ ภัณ ฑ์อาร์เมอรี่เป็ นหนึ่ งในสาม
พิพิธ ภัณ ฑ์ที่ เก็ บ รวบรวมทรัพย์ ส มบั ติข องพระเจ้าแผ่ น ดิ น ที่ ส มบู รณ์ แบบ ซึ่ งอี ก 2 ที่ อ ยู่ ที่
อังกฤษ และ อิ หร่าน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาชม จัตุร ัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมื องที่ เป็ นเวที ของเหตุ การณ์ ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ข องรัส เซี ย ไม่ ว่ าจะเป็ นงานเฉลิ ม ฉลองทางศาสนา หรื อ การประท้ ว งทาง
การเมื อ ง สร้างในสมัย คริส ต์ศตวรรษที่ 17 ปั จ จุ บัน สถานที่ แห่ งนี้ ใช้จดั งานในช่ วงเทศกาล
ส าคัญๆ เช่ น วัน ปี ใหม่ วัน ชาติ วัน แรงงาน และวัน ที่ ระลึ ก สงครามโลกครั้งที่ 2 บริ เวณ
โดยรอบของจัตุรสั แดงเป็ นที่ ต้งั ของกลุ่ ม สถาปั ตยกรรมที่ สวยงาม อันได้แก่ วิหำรเซนต์บำซิ ล
(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้ว ยยอดโดม 9 ยอดที่ มี สี สั น สวยงามสดใส สร้างด้ว ย
ศิลปะรัส เซี ยโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัส เซี ย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิ กาซาวิเออร์ ตั้งอยู่
บนป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิล ปะโกธิ ก บนยอดมี ดาวแดง 5 แฉกที่ ทามาจากทับ ทิ ม น้ าหนั ก
20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิ วนิ สต์นามาประดับ ไว้เมื่ อปี ค.ศ.1995 ชมห้ ำงสรรพสิ นค้ำกุม (GUM
Department store) สถาปั ตยกรรมที่ เก่ าแก่ ข องเมื อ ง สร้างในปี ค.ศ.1895 จ าหน่ ายสิ น ค้า
จาพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้ า เครื่ องสาอาง น้ าหอม และราคาค่อ นข้างแพง ชมอนุ สรณ์สถำนเล
นิน ที่ เก็บศพสร้างด้วยหินอ่ อนสี แดง ภายในมี ศพเลนิ นนอนอยู่ บนแท่ นหินมี โลงแก้วครอบอยู่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมื อง
น าท่ านสู่ ถนนอำรบั ต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดิน ยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั้ งย่ าน
การค้า แหล่ งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ ระลึ ก ร้านนัง่ เล่ น และยังมี ศิลปิ นมานัง่ วาดรู ปเหมื อน รู ป
ล้อเลี ยน และศิลปิ นเล่ นดนตรีเปิ ดหมวกอี กด้วย
นาท่ านชม กำรแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ี่ ไม่ ควรพลาด เช่ น
สุ นัข ลิ ง นก ฯลฯ รวมทั้ งมายากล กายกรรมไต่ ลวด และการแสดงผาดโผนจากนั กแสดงมื อ
อาชีพ แบ่ งการแสดงออกเป็ น 2 ช่ วง ช่ วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่ว งหลั งอี ก 45
นาที จากนี้ ยังมี บริก ารถ่ ายรูปกับสั ตว์ต่างๆ และมี ของที่ ระลึ ก ด้วย ***กรณี ล ะครสัตว์งดการ

แสดงและซึ่ งบางครั้งการงดการแสดงไม่ มี การแจ้งล่ วงหน้า ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื น
เงืน 20 USD***
 นำคณะเข้ำสู่ที่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดำว หรือเที ยบเท่ ำ
วันที่ หก
เช้ำ

เที่ ยง
บ่ ำย

15.30 น.
18.40 น.

เนินเขำสแปร์โรว์ – สถำนีรถไฟใต้ดิน – วิหำรเซนต์ซำเวียร์ – สนำมบิ นมอสโคว
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาเดิ นทางสู่ เนิ นเขำสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิ วที่ สามารถมองเห็น ทัศ นี ย ภาพของ
กรุ งมอสโคว์ไ ด้ท้ ังเมื อ งและสามารถมองเห็น ตึ ก สู งเจ็ ดตึก ที่ ส ร้างในสมั ย สตาลิ น 1ใน7ตึ ก
นอกจากนี้ ยังมี แผงลอยขายของที่ ระลึ กในราคาถู กตั้งอยู่ เป็ นจ านวนมากที่ ท่านสามารถเลื อ ก
ซื้ อและต่ อ รองราคาได้ด้วย น าท่ านชม สถำนี ร ถไฟใต้ ดิ นกรุ งม อสโคว์ ถื อ ได้ว่ ามี ความ
สวยงามมากที่ สุ ดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ
สวยงามของสถานี รถไฟฟ้ าใต้ ดิน มี จุ ดเริ่ ม ต้น มาจากช่ ว ง แรกสุ ดที่ ส ตาลิ น ขึ้ นมาเป็ นผู ้ น า
สหภาพโซเวียต ลัก ษณะของสถาปั ตยกรรมที่ นามาตกแต่งภายในสถานี น้ ั นเป็ นลั กษณะของ
Monumental art คือลั กษณะของงานศิล ปะที่ ส ร้างขึ้ นเพื่อระลึ กถึ งคุณ ความดีของวี รบุ รุษ ซึ่ งจะ
สื่ อออกมาในรูปของงานปั้ น รูปหล่ อ ภาพสลั กนู นตา่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่ านเข้าชม วิ ห ำรเซนต์ซ ำเวี ยร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ ายภาพด้าน
ใน) เป็ นมหาวิห ารโดมทองที่ ใ หญ่ ที่ สุดในรัส เซี ย สร้างขึ้ นเพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ แห่งชัย ชนะใน
สงครามนโปเลี ย น เมื่ อ ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อ เล็ กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนาน
ถึ ง 45 ปี เป็ นวิ ห ารที่ ส าคัญ ของนิ ก ายรัส เซี ย นออโทดอกซ์ ใ ช้ป ระกอบพิ ธี ก รรมที่ ส าคั ญ
ระดับชาติ
นาคณะเดินทางสู่ สนำมบิ น มี เวลาในการเลื อกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิ น
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นไทย แอร์เวย์ เที่ ยวบิ นที่ TG975
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่ โมง)

วันที่ เจ็ด
06.45 น.

สนำมบิ นสุวรรณภู มิ กรุงเทพฯ
เดินทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภู มิโดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจ
****************************************

** หากท่ านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่อ งบิ น ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่ อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบิ นอาจมี การปรับเปลี่ ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่ ได้แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

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

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่ ำน
59,888
58,888
61,888
61,888
57,888

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมี เตียง

1 เด็ก 2
รำคำ
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่ รวม
เด็กไม่ มีเตียง
ตัว๋
เพิ่ม

(เด็กอำยุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอำยุไม่เกิน12
ปี )

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

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

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

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

**ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยังไม่ รวมค่ำทิปคนขับรถ หัวหน้ำทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** รำคำเด็กอำยุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บำท**
กำรเดิ นทำงในแต่ละครั้งจะต้อ งมี ผู้โดยสำรจำนวน 20 ท่ ำนขึ้ นไป ถ้ำผู ้โดยสำรไม่ ครบจำนวนดังกล่ำ ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ

กรุณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ที่จะขอรับลู กค้ ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลื อชาระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน

1.

2.
3.
4.

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจทาให้ห้อ งพัก แบบห้อ งเดี่ ย ว
(Single) ,ห้ อ งคู ่ (Twin/Double) และห้ อ งพั ก แบบ 3 ท่า น/3 เตี ยง (Triple Room) ห้ อ งพั ก ต่ า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่า น ซึ่ ง
ถ้าเข้า พัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กบั 1 เตี ยงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้ องแยก
ห้อ งพัก เนื่ องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจั ดหาได้ ทางบริ ษ ัทขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเรี ยกเก็บ เงิ น
เพิ่ มเติ มในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ า
กรณี ที่มีงานจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ นมากและห้องพักในเมื อ ง
เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ ยวอาจเป็ นห้องที่ มีข นาด
กะทัด รัต และไม่มีอ่ างอาบนา้ ซึ่ งขึ้ นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ และห้อ งแต่ล ะ
ห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 24 กก.
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุ ในรายการ พักห้องละ 2 ท่ าน

 ค่าภาษีสนามบิ นทุ กแห่งที่ มี
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ ยวตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุ ในรายการ
 ค่ า จ้ างมั ค คุ เทศก์ ค อย บริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
 ค่ าใช้จ่ ายส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่ น ค่ าท าหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอิ นเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มิ นิ บาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่อ งดื่มที่ สงั ่ เพิ่ม นอกเหนื อรายการ
(กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนกำรใช้บริกำร)

 ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ท่ำนละ 36 USD/ทริป/ท่ำน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่ำน)
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 21 USD/ทริป/ท่ำน (3USD/วัน/ท่ำน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่ จ่าย 3%
เงื่อนไขกำรชำระค่ำบริกำร
1. นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่ านเพื่อสารองที่ นงั ่
2. นัก ท่ อ งเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงิน ค่าบริ การส่ ว นที่ เหลื อ ทั้งหมดก่ อนวัน เดิน ทางอย่ างน้ อย 21 วัน
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ ชาระเงิน หรือ ชาระเงิน ไม่ ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เ ช็ คของท่ าน
ถู กปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับ ทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทางบริษทั
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง
1. กรณี ที่นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิ กการเดินทาง หรือเลื่ อนการเดินทาง นักท่ องเที่ ยวหรือเอ
เจนซี่ (ผู ้ มีชื่ อในเอกสารการจอง) จะต้อ งแฟกซ์ อี เมลล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ ก ที่ บ ริษัท
อย่ างใดอย่ างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับ ทางบริษัท เป็ นลายลัก ษณ์อักษร ทางบริษทั ไม่ รบั ยกเลิ กการ
จองผ่ านทางโทรศัพท์ไม่ ว่ากรณี ใดๆ

2. กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่ องเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ (ผู ้มีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะต้อ งแฟกซ์ อี เมลล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงิน คืน ที่ บ ริษัทอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง
เพื่อทาเรื่องขอรับเงิน ค่าบริก ารคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริก ารต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญชี ธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงิน เข้าให้ครบถ้วน โดย
มี เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่ าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่ าบริก ารที่ ชาระแล้ วเนื่ อ งในการเตรี ยมการจัดการน า
เที่ ยวให้แก่นักท่ องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่ พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมั ดจ าหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่ อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือ ผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่ มีก ารคืน เงิน มั ดจ า
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่ น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวัน เวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนัก ขัตฤกษ์ที่ รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่ าเป็ นวันหยุ ดท าการ
ของทางบริษทั
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางกรณี มีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น
2. ทัวร์นี้ เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริ การตามที่ ระบุ ไว้ใ นรายการไม่ ว่ าบางส่ ว น
หรื อทั้ งหมด หรื อถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่ คืน เงิน ค่ าบริก ารไม่ ว่ า
บางส่ วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดินทางในกรณี ที่มี นักท่ อ งเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่ าน
โดยจะแจ้งให้กบั นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่ างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศ

ที่ ไม่ มีวีซ่ า และอย่ างน้อย 10 วัน ก่อนการเดิน ทางสาหรับประเทศที่ มีวีซ่ า แต่หากทางนัก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก
ท่ านยิ นดี ที่จะชาระค่าบริก ารเพิ่มจากการที่ มี นักท่ องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายิ นดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไ ม่ รบั ผิ ดชอบค่าเสี ย หายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คาน าหน้ า
ชื่อ เลขที่ หนังสื อ เดินทาง และอื่ น ๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ มิไ ด้
ส่ งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่ อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภู มิอากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิน ทางจริ งของประเทศที่ เดิน ทาง ทั้ งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่ม ขึ้ นของนักท่ องเที่ ยวที่
มิ ได้เกิ ดจากความผิ ดของทางบริ ษทั เช่ น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุ ดงาน การปฏิ วตั ิ อุ บัติเหตุ
ความเจ็ บป่ วย ความสู ญหายหรือเสี ยหายของสัม ภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิ น เหตุสุดวิสัยอื่ น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วัน ที่ ท างบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่ าบริ การเพิ่ มขึ้ น ในกรณี ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอั ตราแลกเปลี่ ย น
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่ าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สาย การบิ น การเปลี่ ย นแปลง
เที่ ยวบิ นฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่ มี อานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั เว้นแต่ มี
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษทั กากับเท่ านั้น
ข้อแนะนำก่อนกำรเดินทำง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนาติดตัว ขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ เกิน 100 มิ ลลิ ลิตร
ต่อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ งพลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่ างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่ านั้น ถ้ า

สิ่ งของดังกล่ าวมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่ าที่ กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้อ ง
เครื่องบิ นเท่ านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลัก ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ป กรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น

