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กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
พร้อ มกัน ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้น 4 ประตูห มายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิ น
สิงคโปร์แอร์ไลน์ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมี เจ้าหน้าที่
บริษั ทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋ าสัม ภาระและเอกสารการ
เดินทาง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – เซนต์ซาเวียร์ – อารบัต
ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ362
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย(เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศ
ไทย 4 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทีสุดของ
ยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ถือได้วา่ มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วย
ความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ้ าใต้
ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้ นมาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปั ตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานี น้ันเป็ นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะ
ของงานศิลปะที่สร้างขึ้ นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้ น
รูปหล่อ ภาพสลักนู นตา่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน)
เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะในสงครามน
โปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี
เป็ นวิ ห ารที่ ส าคัญ ของนิ ก ายรัส เซี ย นออโทดอกซ์ใช้ป ระกอบพิ ธี ก รรมที่ ส าคัญ ระดั บ ชาติ
น าท่ านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดิ น ยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั้งย่าน
การค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรูปเหมือน รูป
ล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย

คา่

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาคณะเข้าสู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตรุ สั แดง–วิหารเซนต์บาซิล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม เมื องมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การศึ กษา และ การเดิ นทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน
10 ของประเทศ ทาให้เป็ นเมืองที่ มีประชากรหนาแน่ นที่ สุดในยุโรป นาท่านเข้าสู่ภายในรั้ว
พระราชวั ง เครมลิ น (Grand Kremlin Palace) ที่ ป ระทั บ ของพระเจ้า ซาร์ ทุ ก พระองค์

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ปี เตอร์ม หาราชทรงย้า ยไปนครเซนต์ปี เตอร์ส เบิ ร์ก ปั จ จุ บัน เป็ นที่
ประชุ มของรัฐบาลและที่รบั รองแขกระดับประมุขของประเทศ นาท่านสู่จตั ุ รสั วิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆัง อีวาน และเข้าชมด้าน
ในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้ นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา
ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนาไปติ ดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิ ดพลาด
ระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปื นใหญ่ที่สุดใน
โลกที่ ยงั ไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์น้ าหนั ก 40 ตัน (หากมี พิธีกรรมทางศาสนา
โบสถ์อัสสัมชัญ จะไม่ อนุ ญ าตให้เข้าชมด้า นใน) น าเข้า ชม พิพิธ ภัณ ฑ์อาร์เมอรี่ เป็ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของรั ส เซี ย เพื่ อ เป็ นที่ เ ก็ บ สะสมของเจ้า ชายมั ส โควี่ ในช่ ว ง
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 14-15 ปั จ จุ บัน เป็ นสถานที่ เก็ บ สะสมของมี ค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด ของรัส เซี ย จาก
คริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถึ งช่ วงต้น คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 20 พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็ นหนึ่ งในสาม
พิ พิธ ภัณ ฑ์ที่ เก็ บ รวบรวมทรัพย์ส มบัติ ข องพระเจ้า แผ่ น ดิ น ที่ ส มบู ร ณ์แ บบ ซึ่ งอี ก 2 ที่ อ ยู่ที่
อังกฤษ และ อิหร่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมื องที่ เป็ นเวที ของเหตุ ก ารณ์ส าคัญ ใน
ประวัติ ศ าสตร์ข องรัส เซี ย ไม่ ว่า จะเป็ นงานเฉลิ ม ฉลองทางศาสนา หรื อ การประท้ว งทาง
การเมือง สร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุ บันสถานที่ แห่ งนี้ ใช้จดั งานในช่วงเทศกาล
ส าคัญ ๆ เช่ น วัน ปี ใหม่ วัน ชาติ วัน แรงงาน และวัน ที่ ร ะลึ ก สงครามโลกครั้ง ที่ 2 บริ เวณ
โดยรอบของจัตุรสั แดงเป็ นที่ต้งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล
(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่ มี สี สัน สวยงามสดใส สร้างด้วย
ศิ ลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่
บนป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิ ลปะโกธิ ก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจากทับทิม น้ าหนั ก
20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สต์นามาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM
Department store) สถาปั ต ยกรรมที่ เก่าแก่ข องเมื อ ง สร้างในปี ค.ศ.1895 จ าหน่ ายสิ น ค้า
จาพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง น้ าหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเล
นิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยูบ่ นแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

นาคณะเข้าสู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า
มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อสั สัมชัญ-IZMAILOVO MARKET
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที )
เมืองนี้ เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็ นที่ต้งั ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุด
และเก่าแก่ที่สุ ด ในคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่ แสวงบุ ญ ที่ ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ ของประเทศ เป็ น
วิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์
ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสี
ทอง ภายในตกแต่ งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสี เงิ นของนั กบุ ญ เซอร์
เจียสที่ภายในบรรจุ กระดูกของท่าน ประชาชนที่ ศรัทธาจะเดิ นทางมาสักการะด้วยการจูบฝา
โลงศพ ชม โบสถ์อสั สัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มี
การสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรสั
วิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้าง
ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนั กบุญ มีแท่นสาหรับประกอบพิธีของ
พระสังฆราชและที่สาหรับนั กร้องนาสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหา
ราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จตั ุ รสั วิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่า ชมบ่อน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้ นมาเองตามธรรมชาติ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้ นให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าของที่ ระลึกราคาถูก บริ เวณตลาดนั ด หน้าโบสถ์ โดยเฉพาะ
ตุ๊ ก ตาแม่ลู ก ดก ซึ่ งมี ให้เลื อ กมากมายหลายแบบ จากนั้ น น าท่ า นสู่ IZMAILOVO MARKET
ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่ถูก

คา่
วันที่หา้
เช้า

ที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุก๊ ตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่,
อาพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนขั ฮัสกี้ – ขี่สุนขั ลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (เดินทาง 1.30 ชม.)
โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้ นในปี คศ. 1656 โดย นั ก บุ ญ นิ ก คอน เพื่ อ เป็ น
สถานที่ทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรู ซาเล็มใหม่ โดยสถานที่นี้นา
ความเชื่ อมาจากแผนดิ นศักดิ์ สิทธิ โดยใช้แม่น้ าอิ สตรา เป็ นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัว
อาคารเป็ นเสมือนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กบั กิจกรรมสุ นัขลากเลื่ อน ที่ให้ความรูส้ ึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป ให้
ท่านได้สนุ กสนาน กับน้องหมาที่ จะพาท่านตะลุ ยหิ มะ ซึ่งเป็ นกจิกรรมที่ สุนัขจะต้องใช้กาลัง
อย่างมากในการตะกุยหิ มะและกระโจนไปด้านหน้า เพื่อให้รถลากเลื่อนเคลื่ อนที่ ไปข้างหน้า
โดยมีผูค้ วบคุ มและบังคับให้สุนัขที่ได้รบั การฝึ กฝนอย่างดี พวกนี้ เชื่อฟั งคาสัง่ และพาไปยังจุดที่
ต้องการได้อย่างแม่นยา ในช่วงสภาวะที่หิมะตก ไม่สามารถเดิ น ทางโดยรถยนต์หรื อ แม้กระ
ทางเรือได้ ท่านสามารถถ่ายรูปน่ ารักๆคู่กบั น้องหมาฮัสกี้ ได้ดว้ ย...
(ราคานี้ รวมกิจกรรมสุ นัขลากเลื่อนแต่ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิ ด กรุณาติดต่อหัวหน้า
ทัวร์)

คา่

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า
เนินเขาสแปร์โรว์ – NOVODEVICHY CONVENT – พิพิธถัณฑ์อวกาศ – ห้าง Vegus
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพ
ของกรุงมอสโคว์ได้ท้งั เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก

วันที่หก
เช้า

นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเ่ ป็ นจานวนมากที่ท่านสามารถเลือก
ซื้ อและต่อรองราคาได้ดว้ ย
นาทุกท่านสู่ อารามชี (Novodevichy Convent) เป็ นสานักนางชีที่สวยงาม เก่าแก่กว่า 300 ปี
ตั้งอยูร่ ิมน้ าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมอสโก สร้างในศตวรรษที่ 16-17 ถือเป็ นงานชิ้ น
เยี่ยมของสถาปั ตยกรรมแบบบาโรก อารามชีแห่งนี้ ถูกค้นพบปี ค.ศ.1524 ในการเฉลิมฉลอง
ชัยชนะของรัสเซียจากการพิชิตเมือง Smolensk จากลิทวั เนี ย แต่ได้มีการก่อสร้างใหม่โดยปี เต
อร์มหาราชน้องชายของพระนางโซเฟี ย ซึ่งใช้เป็ นที่ประทับแห่งที่ 2 ในขณะที่เธอเป็ นผูส้ าเร็จ
ราชการแผ่นดินของรัสเซียในยุค 1680 ขณะนั้นกษัตริยป์ ี เตอร์มหาราชขึ้ นครองบัลลังก์
ราชวงศ์โรมานอฟ ต่อจากกษัตริยอ์ เล็กซิสพระบิดาตั้งแต่ยงั เยาว์ โดยครองบัลลังก์ร่วมกันกับ
พระนางโซเฟี ยซึ่งเป็ นพระพี่นาง แต่เมื่อปี เตอร์อายุ 17 ทรงแย่งราชบัลลังก์มาจากพระพี่นาง
โดยปลดพระนางโซเฟี ยและส่งพระนางเข้าไปโกนหัวบวชชีในโบสถ์มืดตลอดชีพ

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีความน่ าสนใจอีกเเห่ง เพราะมันจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี
ค.ศ.1960 ที่เป็ นยุคที่มนุ ษยชาติกาลังสนใจในเรื่องของท้องฟ้ า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทาให้
พวกเขาเเละอเมริกนั ต้องขับเคี่ยวกันอย่างหนักเพื่อพิชิตอวกาศให้ได้ เเละรัสเซียก็นับว่ามี
ความโดดเด่นเเละสาเร็จในหลายๆ เรื่องเลยก็วา่ ได้ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นถูกจัดเเสดงไว้ที่
พิพิธภัณฑ์เเห่งนี้ ที่ใครมาเที่ยวชมเเล้วจะต้องประทับใจอย่างเเน่ นอน
น าท่ านเดิ น ทางสู่ ห้าง VEGUS MEGA STORE อิ ส ระช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์ ชื่ อ ดัง อาทิ เช่ น
BOSS, CALVIN KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ หรื อ อาจจะเป็ น
สินค้าของฝากต่างๆของประเทศรัสเซีย
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

วันที่เจ็ด
เช้า
11.00 น.
14.55 น.
วันที่แปด
06.25 น.
07.15 น.
08.40 น.

นาคณะเข้าสู่ที่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า
สนามบินมอสโคว์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ361
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่ โมง)
สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
เดินทางกลับสู่สนามบินกรุงเทพฯโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ970
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

04 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
04 – 11 มีนาคม 2561
04 – 11 เมษายน 2561
11 – 18 เมษายน 2561
29เมษายน – 06 พฤษภาคม 61

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
39,999
39,999
44,999
44,999
41,999

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

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

39,999
39,999
44,999
44,999
41,999

38,999
38,999
43,999
43,999
40,999

7,000
7,000
8,000
8,000
8,000

21,999
21,999
25,999
25,999
23,999

27พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 61

41,999

41,999

40,999

8,000

23,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

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

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้ อ งคู่ (Twin/Double) และห้ อ งพัก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ อ งพัก ต่ า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตี ยงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยก
ห้ องพัก เนื่ องจากโรงแรมนั้น ไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเรี ยกเก็บ เงิ น
เพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่ าใช้จ่า ยส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ท าหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดิ นทาง หรือเลื่ อนการเดิ นทาง นั กท่องเที่ยว

2.

3.

4.

5.

หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อ งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคื น นั กท่องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิ กก่อนวันเดิ นทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดิ นทางที่ตอ้ งการันตี มดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคื นเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. ทัวร์นี้ เป็ นทัวร์แ บบเหมา หากท่ านไม่ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ ก ารตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 20
ท่ าน โดยจะแจ้งให้ก ับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ าอย่า งน้ อ ย 7 วัน ก่อ นการเดิ น ทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ด พลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล ค า
นาหน้าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่ มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุ สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัต ราค่าบริ การนี้ ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่ างประเทศ ณ วันที่ ทางบริ ษัท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกัน ภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติ ดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ

สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้ น

