วันแรก

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์

17.30 น.

22.00 น.

พร้ อมกันที่ส นามบิ นสุ วรรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู หมายเลข 5 เคาน์ เตอร์ K สายการบิ นสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เพื่อ
เตรียมตัวเดินทาง และผ่ านขั้นตอนการเช็ คอิน โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยต้ อนรั บและอานวยความสะดวก
เรื่องกระเป๋ าสั มภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ979
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่อง

วันที่สอง

มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – เซนต์ซาเวียร์ – อารบัต

00.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ362
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโวกรุ งมอสโคว์ ประเทศรั สเซี ย(เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) นา
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
น าท่ านเดิ น ทางเข้า สู่ ก รุ ง มอสโคว์เมื องหลวงของรั ส เซี ยและยัง ครองอัน ดับ เมื องที่ ใ หญ่ ที สุ ดของยุโรปมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว ถือได้วา่ มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทาง
สถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้ าใต้ดินมีจุดเริ่ มต้นมาจากช่วง แรกสุ ด
ที่สตาลิน ขึ้นมาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีน้ นั เป็ น
ลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่ งจะ
สื่ อออกมาในรู ปของงานปั้ น รู ปหล่อ ภาพสลักนูนต่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

18.30 น.

06.30 น.

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าชม มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ ายภาพด้านใน) เป็ นมหาวิหารโดม
ทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่ งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระ
เจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้ างนานถึ ง 45 ปี เป็ นวิหารที่สาคัญของนิ กายรัสเซี ยนออโทดอกซ์ใช้
ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติ นาท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1
กม. เป็ นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่ น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรู ปเหมือน รู ป
ล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้วย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี–่ จัตรุ สั แดง–วิหารเซนต์บาซิล

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซี ย เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ การเงิ น
การศึ กษา และ การเดิ นทางของประเทศ มี ประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็ นเมื องที่ มี
ประชากรหนาแน่ น ที่ สุ ด ในยุโ รป น าท่ า นเข้า สู่ ภ ายในรั้ วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่
ประทับของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค์ จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก
ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุ มของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นาท่านสู่ จตั ุรัสวิหาร ถ่ายรู ปกับ
โบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิ เอชั่น โบสถ์อาร์ คแอนเจลไมเคิ ล หอระฆังอี วาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อัสสัมชัญ ซึ่ งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้า
ซาร์ ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่
ที่สุดในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระ

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

เจ้าซาร์ ที่มีความต้องการสร้ างปื นใหญ่ที่สุดในโลกที่ยงั ไม่เคยมี การใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์ น้ าหนัก 40 ตัน
(หากมีพธิ ีกรรมทางศาสนาโบสถ์ อสั สั มชั ญจะไม่ อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน) นาเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ เป็ น
พิ พิ ธภัณ ฑ์ ที่เก่ าแก่ ที่ สุ ดของรั ส เซี ยเพื่ อเป็ นที่ เก็ บ สะสมของเจ้าชายมัส โควี่ ในช่ วงคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 14-15
ปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซี ยจากคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่
20 พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี่ เป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดิ นที่สมบูรณ์
แบบ ซึ่ งอีก 2 ที่อยูท่ ี่องั กฤษ และ อิหร่ าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาชม จั ตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์ ส าคัญในประวัติศาสตร์ ของ
รัสเซี ยไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรื อการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17
ปั จจุ บนั สถานที่ แห่ งนี้ ใช้จดั งานในช่ วงเทศกาลสาคัญ ๆ เช่ น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ ระลึ ก
สงครามโลกครั้ งที่ 2 บริ เวณโดยรอบของจัตุรัส
แดงเป็ นที่ ต้ งั ของกลุ่ ม สถาปั ตยกรรมที่ ส วยงาม
อั น ไ ด้ แ ก่ วิ ห าร เซ น ต์ บ าซิ ล (Saint Basil's
Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสัน
สวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซี ยโบราณโดย
สถาปนิ ก ชาวรั ส เซี ย Postnik Yakovlev ชมหอ
นาฬิ กาซาวิเออร์ ตั้งอยูบ่ นป้ อมสปาสสกายา เป็ น
ศิลปะโกธิ ก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจาก
ทับ ทิ ม น้ าหนั ก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์
นามาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้ างสรรพสิ นค้ ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของ
เมือง สร้างในปี ค.ศ.1895 จาหน่ ายสิ นค้าจาพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง น้ าหอม และราคาค่อนข้าง
แพง ชมอนุสรณ์ สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหิ นอ่อนสี แดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยูบ่ นแท่นหิ นมีโลงแก้ว
ครอบอยู่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อสั สัมชัญ-IZMAILOVO MARKET

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที) เมืองนี้ เปรี ยบเสมือน
เมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์ สได้เป็ นที่ต้ งั ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริ สต์ศตวรรษที่
14-17 เป็ นที่แสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการ
วาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์ โฮลีทริ นิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมี
ยอดโดมหัว หอมสี ทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสี เงินของนักบุญเซอร์
เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชม โบสถ์
อัสสั มชั ญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี
ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่ งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่ าแก่ สร้ างในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุ ญ มี แท่ น
สาหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สาหรับนักร้องนาสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอ
รี นมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จตั ุรัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่า ชมบ่ อนา้ ศักดิ์สิทธิ์
(Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกราคาถูก บริ เวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุก๊ ตาแม่ลูกดก ซึ่ ง
มี ให้เลื อกมากมายหลายแบบ จากนั้นน าท่ านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ ใหญ่ ที่ สุ ดของประเทศ
อิสระให้ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่ น นาฬิ การัสเซี ย, ตุ๊กตาแม่ ลูกดก
หรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อาพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

ค่า

วันที่หา้

โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนขั ฮัสกี้ – ขี่สุนขั ลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ นิว เยรู ซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (เดินทาง 1.30 ชม.)
โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้ างขึ้ นในปี คศ. 1656 โดย นักบุ ญ นิ กคอน เพื่ อเป็ นสถานที่ ทางศาสนา
ออกห่ างไปจากมอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรู ซาเล็มใหม่ โดยสถานที่น้ ี นาความเชื่ อมาจากแผนดิ นศักดิ์ สิทธิ
โดยใช้แม่น้ าอิสตรา เป็ นตัวแทนของจอร์ แดน และใช้ตวั อาคารเป็ นเสมือนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ ของเยรู ซาเล็ม

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
ร่ วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กบั กิจกรรมสุ นขั ลากเลื่อน ที่
ให้ความรู ้ สึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป ให้ท่านได้สนุ กสนาน
กับน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิ มะ ซึ่ งเป็ นกจิกรรมที่สุนขั
จะต้องใช้กาลังอย่างมากในการตะกุยหิ มะและกระโจนไป
ด้านหน้า เพื่อให้รถลากเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยมีผู้
ควบคุมและบังคับให้สุนขั ที่ได้รับการฝึ กฝนอย่างดี พวกนี้
เชื่ อ ฟั ง ค าสั่ ง และพาไปยัง จุ ด ที่ ต้อ งการได้อ ย่า งแม่ น ย า
ในช่วงสภาวะที่หิมะตก ไม่สามารถเดิน ทางโดยรถยนต์หรื อ แม้กระทางเรื อได้ ท่านสามารถถ่ายรู ปน่ารักๆคู่
กับน้องหมาฮัสกี้ได้ดว้ ย...
(ราคานี้รวมกิจกรรมสุ นขั ลากเลื่อนแต่ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

ค่า

วันที่หก

เนินเขาสแปร์โรว์ – NOVODEVICHY CONVENT – พิพิธถัณฑ์อวกาศ – ห้าง Vegus

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์ โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งมอสโคว์ได้
ทั้งเมืองและสามารถมองเห็ นตึกสู งเจ็ดตึกที่ สร้ างในสมัยสตาลิ น 1ใน7ตึก นอกจากนี้ ยงั มีแผงลอยขายของที่
ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเ่ ป็ นจานวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้ อและต่อรองราคาได้ดว้ ย
น าทุ ก ท่ า นสู่ อารามชี (Novodevichy Convent) เป็ นส านั ก
นางชี ที่ ส วยงาม เก่ า แก่ ก ว่ า 300 ปี ตั้ ง อยู่ ริ มน้ าทางทิ ศ
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของกรุ งมอสโก สร้ างในศตวรรษที่ 16-17
ถือเป็ นงานชิ้นเยี่ยมของสถาปั ตยกรรมแบบบาโรก อารามชี
แห่ งนี้ ถูกค้นพบปี ค.ศ.1524 ในการเฉลิ มฉลองชัยชนะของ
รัสเซี ยจากการพิชิตเมือง Smolensk จากลิทวั เนี ย แต่ได้มีการ
ก่อสร้างใหม่โดยปี เตอร์ มหาราชน้องชายของพระนางโซเฟี ย
ซึ่ งใช้เป็ นที่ประทับแห่ งที่ 2 ในขณะที่เธอเป็ นผูส้ าเร็ จราชการแผ่นดินของรัสเซี ยในยุค 1680 ขณะนั้นกษัตริ ยป์ ี
เตอร์ มหาราชขึ้ นครองบัลลังก์ราชวงศ์โรมานอฟ ต่อจากกษัตริ ย ์อเล็ก ซิ ส พระบิ ดาตั้งแต่ ยงั เยาว์ โดยครอง
บัลลังก์ร่วมกันกับพระนางโซเฟี ยซึ่ งเป็ นพระพี่นาง แต่เมื่อปี เตอร์ อายุ 17 ทรงแย่งราชบัลลังก์มาจากพระพี่นาง
โดยปลดพระนางโซเฟี ยและส่ งพระนางเข้าไปโกนหัวบวชชีในโบสถ์มืดตลอดชีพ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาทุกท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ อวกาศมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ
อีกเเห่ง เพราะมันจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิง่ ใหญ่ของรัสเซี ยในช่วงปี ค.ศ.1960 ที่เป็ นยุคที่มนุษยชาติกาลัง
สนใจในเรื่ องของท้องฟ้ า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทาให้พวกเขาเเละอเมริ กนั ต้องขับเคี่ยวกันอย่างหนักเพื่อพิชิต
อวกาศให้ได้ เเละรัสเซี ยก็นบั ว่ามีความโดดเด่นเเละสาเร็ จในหลายๆ เรื่ องเลยก็วา่ ได้ ซึ่ งเรื่ องราวทั้งหมดนั้นถูก
จัดเเสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เเห่งนี้ที่ใครมาเที่ยวชมเเล้วจะต้องประทับใจอย่างเเน่นอน
นาท่านเดินทางสู่ ห้าง VEGUS MEGA STORE อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ชื่อดัง อาทิเช่น BOSS, CALVIN
KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ หรื อ อาจจะเป็ นสิ น ค้า ของฝากต่ า งๆของ
ประเทศรัสเซีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

วันที่เจ็ด

สนามบินมอสโคว์

เช้ า
11.00 น.
14.55 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ361
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่ โมง)

วันที่แปด

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

06.25 น.
07.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสิ งคโปร์ เพือ่ รอเปลี่ยนเทีย่ วบิน
เดินทางกลับสู่ สนามบินกรุ งเทพฯโดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ970 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

08.40 น.

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออก
ตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
11 – 18 เมษายน 2561
44,999
29เมษายน – 06 พฤษภาคม 61
41,999
27พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 61
41,999
กาหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคา
ไม่รวมตั ๋ว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

44,999
41,999
41,999

43,999
40,999
40,999

8,000
8,000
8,000

25,999
23,999
23,999

**ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการเลือ่ นการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้
เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถ
จัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่ มี ง านจัด ประชุ ม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่ าโรงแรมสู งขึ้ น มากและห้ อ งพัก ในเมื อ งเต็ม
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่ มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ ละห้องอาจมี ลกั ษณะ
แตกต่างกัน
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต
ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้
บริการ)
 ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์ 3USD/วัน/ท่าน)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่

2. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน
หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่ นักท่ องเที่ ย วต้องการขอยกเลิ กการเดิ นทาง หรื อเลื่ อนการเดิ นทาง นักท่ องเที่ ยว(ผูม้ ี ชื่ อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ กที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทาง
บริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อ
มอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี ธนาคาร
ที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษ ัท จะหัก ค่ าใช้จ่ายที่ ไ ด้จ่ายจริ งจากค่ าบริ ก ารที่ ช าระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ ย วให้ แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรื อเที่ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ
สายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอืน่ ๆ
1. ทัวร์ น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจาก
การที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่
หนังสื อเดิ นทาง และอื่ นๆ เพื่ อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิ น ในกรณี ที่ นัก ท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ มิไ ด้ส่ งหน้าหนังสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหาย
หรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น

ข้ อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิ น 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่
กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่ มี ล ัก ษณะคล้ายกับ อาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ป กรณ์ กี ฬ าฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น

