วันแรก
08.00 น.

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิ น THAI
AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่ านขั้ นตอนการเช็ ค อิ น โดยมี เ จ้าหน้าที่ บริ ษั ทฯ
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดิ นทาง
10.50 น. ออกเดิ นทางสู ่กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
(บริการอาหารและเครื่องดื่ มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 10.30 ชัว่ โมง)
17.10 น. ถึ ง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 4
ชัว่ โมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากร
นาท่านเดิ นทางเข้าสูก่ รุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซี ยและยังครองอันดับเมืองที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ของ
ยุ โรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึ ง 850 ปี
นาท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซี ย เป็ นศู น ย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การศึ กษา และ การเดิ นทางของประเทศ มี ป ระชากรอยู ่อ าศั ย กว่า 1 ใน
10 ของประเทศ ทาให้เป็ นเมืองที่ มีประชากรหนาแน่ นที่ สุดในยุ โรป
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาคณะเข้าสู ่ที่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว –
เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ซาเวี ย ร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ ายภาพ
ด้านใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ ใหญ่ที่ สุดในรัสเซี ย สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แ ห่ งชั ย ชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เ วลาก่อ สร้างนาน
ถึ ง 45 ปี เป็ นวิ ห ารที่ ส าคั ญ ของนิ กายรัสเซี ย นออโทดอกซ์ ใช้ ป ระกอบพิ ธีกรรมที่ สาคั ญ
ระดับชาติ จากนั้ นนาท่านสู ่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดิ น ยาวประมาณ 1
กม. เป็ นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุน่ ร้านค้าของที่ ระลึก ร้านนั ่ งเล่น และยังมี ศิ ลปิ นมานั ่ ง
วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิ ลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอี กด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

13.00 น. นาท่านเดิ นทางสู ่ สนามบินเชเรเมเตียโว (เนื่ องจากไฟลท์ภายในประเทศรัสเซี ย มี ก าร
เข้มงวดกาหนดสาภาระ จากัดให้ท่านละ 1 ใบน้ าหนั ก ไม่ เ กิ น 20 กิ โ ลกรัม ซึ่ ง บางครั้ง
อาจให้นาน้ าหนักสาภาระที่ข้ ึ นเครื่องมาชั ่งรวมด้วยทาให้อาจมี ค่ าใช้จ่ าเพิ่ มในกรณี ที่ส า
ภาระน้ าหนักเกิ น จึงขอความร่วมมือในการคานวนน้ าหนักสัมภาระก่ อนเดิ นทางทุกครั้ง)
15.10 น. ออกเดิ นทางสู ่ เมื องเมอร์มานสค์ (Murmansk) โดย สายการบิ น แอร์โ รฟลอตแอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ SU1324
17.40 น. เดิ นทางถึ ง สนามบินเมอร์มานสค์ เมื องเมอร์มานสค์ ประเทศรัสเซี ย เมื อ งท่ าเรื อ และ
ศูนย์กลางการบริหารแคว้นปกครองตนเองของรัสเซี ย และตั้งอยูบ่ นชายฝัง่ ทางตอนเหนื อ ของ
คาบสมุทรโคล่าใกล้กบั พรมแดนของนอร์เวย์และฟิ นแลนด์
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่ น
20.00 น. เชิญสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ ามกลางทุ่ ง หิ มะในคื นที่ มืด
มิ ด ท่ านจะพบกั บ “แสงออโรร่ า” (POLA LIGHT) หรื อแสงเหนื อ ปรากฏการณ์ ผิวดวง
อาทิ ตย์ปะทุ และปลดปล่อยอนุ ภาคอิ เลกตรอนทุ กทิ ศทุ กทางในห้วงอวกาศ หรื อ ที่ เ รี ย กว่าลม
สุ ริย ะ (Solar wind) เมื่ อ ลมสุ ริย ะผ่ านเข้ามาใกล้โ ลก ขั้ วแม่เ หล็ กโลกจะดึ งดู ด อนุ ภ าค
อิ เล็กตรอนบางส่วนเข้าหาชั้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกุ ลของแก๊สที่ ล่อ งลอยอยู ่
ในชั้นบรรยากาศ จึงทาให้เกิดการเรืองแสงเป็ นสีสนั ต่ างๆ มักพบได้ในช่ วงเดื อ นธั น วาคม –
มี น าคม ของทุ กปี ซึ่ งสามารถพบได้ในรัศ มี 300 ก.ม.จากขั้ วโลกเท่ านั้ น (ทั้ งนี้ การพบ
ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศในขณะนั้ น ด้วย) ได้เ วลาอั น สมควรน าท่ าน
เดิ นทางกลับสูท่ ี่ พกั
 นาคณะเข้าสู ่ที่พกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เมอร์มานสค์ – หมู่บา้ นซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู ่ หมู่บา้ นซามี่ (Sami village) ชนเผ่าพื้ นเมืองดั้งเดิ มของรัสเซี ย ที่ ป ระกอบ
อาชี พล่าสัตว์ ซึ่ งภายในจะมีกวางเรนเดี ยร์ และสัตว์เมื อ งหนาว รวมไปถึ งกิ จ กรรมที่ น่ าสนใจ
อาทิ เช่น ให้อาหารให้อาหารสัตว์ และทดลองขี่ กวางเรนเดี ย ร์ หรื อ ขั บ ขี่ สโนว์โ มบิ ล เป็ นต้น
(ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1ชัว่ โมง)
บริการอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ หมู่บา้ นชาวซามี่

บ่าย

คา่
20.00 น.

นาท่านเดิ นทางสู ่ Husky Park ฟาร์มสุ นัขพันธ์ ฮั สกี้ ให้ท่ านได้ช มความน่ ารักของสุ นั ข แสนรู ้
เป็ นพันธุ ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็ งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่ นเขตหนาว ซึ่ งชาวแลปป์ ได้เ ลี้ ยงสุ นั ข
พันธุ ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ าแข็ งหรือหิ มะ่ ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ นั ่งรถเที ย ม
สุ นัขฮัสกี้ ลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยที่ ฟาร์มนี้ จะบริ การต้อ นรับ ท่ านด้วยชาร้อ น ขนม
พื้ นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่ แสนจะอบอุ ่น ได้เวลาอันสมควรเดิ นทางกลับสูโ่ รงแรม
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชม แสงออโรร่ า (POLA LIGHT) ท่ ามกลางทุ่ ง หิ มะในคื นที่ มืด มิ ด (ทั้ งนี้ การพบ
ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศในขณะนั้ น ด้วย) ได้เ วลาอั น สมควรเดิ น ทาง
กลับสูท่ ี่ พกั
 นาคณะเข้าสู ่ที่พกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่า

เมอร์มานสค์ – พิ พิ ธภัณ ฑ์ เ รื่ อ งราวท้อ งถิ่ น – เรื อทาลายน้ าแข็ ง พลั ง นิ ว เคลี ย ร์ –
สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านชม พิ พิธภัณ ฑ์เ รื่ องราวท้องถิ่ น (Museum of local Lore) พิ พิธภั ณฑ์ที่ จ ัด แสดง
เรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส์ ชนพื้ นเมืองที่ เข้ามาตั้งถิ่ นฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย
นาท่านเข้าชม เรือทาลายน้ าแข็ งพลังนิ วเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุน่ Lenin
ซึ่ งเป็ นเรื อ ท าลายน้ าแข็ งพลัง นิ ว เคลี ย ร์ รุ่น แรกสร้างในปี ค.ศ.1958 ที่ เ มื อ งเลนิ น กราด
Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ ที่ กลับมาใช้ชื่ อเดิ มหลังจากการล้มสลายของสภาพโซ
เวียต ซึ่ งได้ป ลดระวางและจอดเที ย บท่ า ให้นั กท่ อ งเที่ ย วได้เ ข้าชมอยู ่ที่ เ มื อ งมูรมานสก์ นี้
ขณะที่ รนุ ่ อื่ น ๆ ถัดมา เช่นรุน่ Arctika, Sevmorput และรุน่ อื่ นๆ ยังปฏิ บัติการอยูใ่ นทะเลอาร์ค
ติ ก เพื่อเปิ ดทางให้กบั เรือเดิ นสมุทรในการ ขนส่งสินค้า และบางลาก็ใช้การนานั กท่ อ งเที่ ย วไป
สารวจขั้วโลกเหนื อ North Pole
15.30 น. นาท่านเดิ นทางสู ่ สนามบินเมอร์มานสค์ เพื่ อ ท าการเช็ ค อิ น ตั ๋วและเดิ น ทางกลับ สู ่ มอสโคว์
(อาหารคา่ บริการท่านด้วยอาหารกล่อง)
18.40 น. ออกเดิ น ทางกลับ สู ่ กรุ ง มอสโคว์ โดย สายการบิ นแอร์โ รฟลอตแอร์ไลน์ เที่ ย วบิ น ที่
SU1235
วันที่สี่

20.55 น.
วันที่หา้
วันที่หา้
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เดิ นทางถึ ง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ นาท่านเดิ นทางเข้าสูท่ ี่ พกั
 นาคณะเข้าสู ่ที่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า
มอสโคว์ – เนิ นเขาสแปร์โรว์ – สถานี รถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน –
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุ รัสแดง – วิ ห ารเซนต์บาซิ ล - ชมการ
แสดงละครสัตว์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสูภ่ ายในรั้ว พระราชวังเครมลิ น (Grand Kremlin Palace) ที่ ป ระทั บ ของพระเจ้า
ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั ่งพระเจ้าซาร์ปี เตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ ปี เตอร์สเบิ ร์ก
ปั จจุ บันเป็ นที่ ประชุ มของรัฐบาลและที่ รบั รองแขกระดั บ ประมุ ข ของประเทศ น าท่ านสู ่จ ัตุ รัส
วิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนั นซิ เอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิ ล หอระฆังอี วาน
และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่ งเป็ นโบสถ์ที่สาคั ญ ใช้ในงานพิ ธีกรรมที่ สาคั ญ เช่ น การ
ประกอบพิธีบรมราชาภิ เษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้ นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัย
พระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนาไปติ ดบนหอระฆั งแต่ เ กิ ด
ความ ผิ ดพลาดระหว่างการหล่อ ท าให้ระฆั งแตก ชมปื นใหญ่ พระเจ้าซาร์ที่ มีค วามต้อ งการ
สร้างปื นใหญ่ที่สุดในโลกที่ ยงั ไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์ น้ าหนั ก 40 ตั น (หากมี
พิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุ ญาตให้เ ข้าชมด้านใน)
นาเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซี ย เพื่ อ เป็ นที่ เ ก็ บ สะสม
ของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปั จจุ บันเป็ นสถานที่ เก็บสะสมของมี ค่ าที่ ดี
ที่ สุดของรัสเซี ยจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึ งช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิ พิธภั ณฑ์อ าร์เ มอรี่
เป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดิ นที่ สมบูรณ์แบบ ซึ่ งอี ก
2 ที่ อยูท่ ี่ อังกฤษ และ อิ หร่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาชม จัตุรสั แดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมื อ งที่ เ ป็ นเวที ข องเหตุ การณ์ สาคั ญ ใน
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องรัสเซี ย ไม่ ว่าจะเป็ นงานเฉลิ มฉลองทางศาสนา หรื อ การประท้ว งทาง
การเมือง สร้างในสมัยคริสต์ ศ ตวรรษที่ 17 ปั จ จุ บั น สถานที่ แ ห่ งนี้ ใช้จ ัด งานในช่ วงเทศกาล
สาคั ญ ๆ เช่ น วัน ปี ใหม่ วัน ชาติ วัน แรงงาน และวัน ที่ ระลึ กสงครามโลกครั้งที่ 2 บริ เ วณ
โดยรอบของจัตุรสั แดงเป็ นที่ ต้ ัง ของกลุม่ สถาปั ตยกรรมที่ สวยงาม อันได้แก่ วิห ารเซนต์บาซิ ล
(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่ มีสีสัน สวยงามสดใส สร้างด้วย
ศิ ลปะรัสเซี ยโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซี ย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิ กาซาวิ เ ออร์ ตั้ งอยู ่

คา่

วันที่หก
เช้า

เที่ยง

บนป้อมสปาสสกายา เป็ นศิ ลปะโกธิ ก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ ท ามาจากทั บ ทิ ม น้ าหนั ก
20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิวนิ สต์นามาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสิ นค้ากุ ม (GUM
Department store) สถาปั ต ยกรรมที่ เ ก่าแก่ข องเมื อ ง สร้างในปี ค.ศ.1895 จ าหน่ ายสิ น ค้า
จาพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง น้ าหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุ สรณ์สถานเล
นิ น ที่ เก็บศพสร้างด้วยหิ นอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยูบ่ นแท่นหิ นมีโลงแก้วครอบอยู ่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ี่ ไม่ควรพลาด เช่น
สุ นัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนั กแสดงมือ
อาชี พ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอี ก 45
นาที จากนี้ ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ ระลึกด้วย ***กรณี ละครสัตว์งดการ
แสดงและซึ่ งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคื น
เงืน 20 USD***
 นาคณะเข้าสู ่ที่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า
สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานี รถไฟใต้ดิน – SHOPPING VUGUS MEGA STORE สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดิ นทางสู ่ เนิ นเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุ ดชมวิวที่ สามารถมองเห็ น ทั ศ นี ย ภาพของ
กรุงมอสโคว์ได้ท้ ั งเมื อ งและสามารถมองเห็ น ตึ กสู งเจ็ ด ตึ กที่ สร้างในสมัย สตาลิ น 1ใน7ตึ ก
นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ ระลึกในราคาถู กตั้ งอยู ่เ ป็ นจ านวนมากที่ ท่ านสามารถเลื อ ก
ซื้ อและต่อรองราคาได้ดว้ ย
จากนั้ นนาท่านชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถื อ ได้ว่ามี ค วามสวยงามมากที่ สุด ในโลก
ด้วยความโดดเด่ น ทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่ งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุ ดที่ สตาลิน ขึ้ นมาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะ
ของสถาปั ต ยกรรมที่ น ามาตกแต่ งภายในสถานี น้ ั น เป็ นลักษณะของ Monumental art คื อ
ลักษณะของงานศิ ลปะที่ สร้างขึ้ นเพื่อระลึกถึ งคุ ณความดี ของวีรบุ รุษ ซึ่ งจะสื่ อ ออกมาในรูป ของ
งานปั้ น รูปหล่อ ภาพสลักนู นตา่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

น าท่ านเดิ น ทางสู ่ ห้าง VEGUS MEGA STORE อิ สระช้อ ปปิ้ งสิ น ค้าแบรนด์ ชื่ อ ดั ง อาทิ เ ช่ น
BOSS, CALVIN KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ หรื อ อาจจะเป็ น
สินค้าของฝากต่างๆของประเทศรัสเซี ย
15.00 น. นาท่านเดิ นทางสู ่สนามบินโดโมเดโดโว เพื่ อทาการเช็ ค อิ นเอกสารและ มี เ วลาให้ท่าน
เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
18.40 น. ออกเดิ นทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975
(บริการอาหารและเครื่องดื่ มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 11 ชัว่ โมง)
บ่าย

วันที่เจ็ด
07.30 น.

เดิ นทางถึ งกรุงเทพฯ
เดิ นทางถึ งสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพและความประทับใจ
****************************************

** หากท่านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิ น ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ ทุ กครั้งก่อ นท าการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดิ นทาง

16 – 22 ธันวาคม 2560
22 – 28 มกราคม 2560
24 – 30 มกราคม 2560
29 มกราคม–04 กุ มภา 60

03 – 06 กุ มภาพันธ์ 2560
05 – 11 กุ มภาพันธ์ 2560
07 – 13 กุ มภาพันธ์ 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
67,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กมีเตียง

1 เด็ ก 2
ราคา
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ ยว ไม่รวม
เด็ กไม่มีเตียง
ตั ๋ว
เพิ่ม

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )

67,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900

66,900
68,900
68,900
68,900
68,900
68,900
68,900

9,500
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

45,900
47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
47,900

10 – 16 กุ มภาพันธ์ 2560

69,900

69,900

68,900

10,000 47,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดิ นทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจ านวนดั ง กล่ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อเดี่ย ว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน
ซึ่ งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้อง
แยกห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้นไม่ส ามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บ
เงินเพิ่มเติ มในกรณี ที่อาจมี การแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี อุณหภูมิต่ า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้ นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่ าบริการนี้ รวม

 ค่าตัว๋ เครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบิ นทุ กแห่งที่ มี
 ค่าน้ าหนั กกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ ยวตามรายการ
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุ ในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุ ในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ท ศก์ ค อยบ ริ ก ารต ลอดการ
เดิ นทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุ ระหว่างเดิ นทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่ น ค่ าท าหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศั พท์ ค่ าโทรศั พท์
ทางไกล ค่าอิ นเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่ มที่ สงั ่ เพิ่ มนอกเหนื อ รายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่ จา่ ย 3%
เงื่ อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่ นั่ง
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงิ น ไม่ค รบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เ ช็ ค ของ
ท่านถูกปฏิ เสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านั กท่องเที่ ยวสละสิทธิ การเดิ นทางในทัวร์น้ ั นๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อ จดหมายฯ ต้อ งท าในวัน เวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ น ๆถื อ ว่าเป็ นวัน หยุ ด ท าการ
ของทางบริษัท
เงื่ อนไขการยกเลิกการเดิ นทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดิ นทาง หรื อ เลื่ อ นการเดิ น ทาง นั กท่ อ งเที่ ย ว
หรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ น เอกสารการยกเลิ ก

2.

3.

4.

5.

ที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริ ษัท ไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงิน ค่ าบริ การคื น นั กท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ (ผู ้มีชื่ อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับ เงิ น คื น ที่ บ ริ ษัท อย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคื น โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี ธนาคารที่ ตอ้ งการให้น าเงิ น เข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคื นเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คื นเงินค่าบริการร้อ ยละ 100 ของค่ าบริ การที่ ช าระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดิ นทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คื น เงิ น ค่ าบริ การร้อ ยละ 50 ของค่ าบริ การที่ ช าระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดิ นทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรีย มการจัด การน า
เที่ ยวให้แก่นักท่องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นั่งตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่ พกั ฯลฯ
การเดิ นทางที่ ตอ้ งการันตี มดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อ เที่ ย วบิ น เหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ ต่ างประเทศ จะไม่มี การคื น เงิ น มัด จ า
หรือค่าบริการทั้งหมด
การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อ จดหมายฯ ต้อ งท าในวัน เวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ที่ รฐั บาลประกาศในปี นั้ น ๆถื อ ว่าเป็ นวัน หยุ ด ท าการ
ของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางกรณี มีนักท่องเที่ ยวเดิ นทางไม่ถึง 20 คน

เงื่ อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ ยวเท่านั้ น
2. ทัวร์นี้เป็ นทั วร์แ บบเหมา หากท่ านไม่ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรื อ ทั้ งหมด หรื อ ถู กปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษัท จะไม่คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่ มี นั กท่ อ งเที่ ย วร่วมเดิ น ทางน้ อ ยกว่า 20
ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ นั กท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่วงหน้ าอย่างน้ อ ย 7 วัน ก่อ นการเดิ น ทาง
สาหรับประเทศที่ ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ น ทางสาหรับ ประเทศที่ มีวีซ่ า แต่ ห าก
ทางนั กท่องเที่ ยวทุ กท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ น ทางน้ อ ยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดิ นทางได้ ทางเรายินดี ที่ จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับ ผิ ด ชอบค่ าเสี ย หายจากความผิ ด พลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล ค า
นาหน้าชื่ อ เลขที่ หนั งสือเดิ นทาง และอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่ อ งเที่ ย วหรื อ
เอเจนซี่ มิได้สง่ หน้าหนั งสือเดิ นทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับสถานการณ์ ภู มิอ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้ งนี้ บริ ษัท จะ
คานึ งถึ งความปลอดภัยของนั กท่องเที่ ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ าใช้จ ่ ายใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่ มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่ น ภั ย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน
การปฏิ วตั ิ อุ บัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิ น เหตุ สุดวิสยั อื่ น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ ท างบริ ษัท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ มขึ้ น ในกรณี ที่ มีการเปลี่ ย นแปลงอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่ าตั ๋วเครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เ ชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภั ย สายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ ยวบิ นฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้ น

ข้อแนะนาก่ อนการเดิ นทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติ ดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิ ลลิ ลิต ร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ กชิ้ นไม่เ กิ น 1,000 มิ ลลิ ลิต ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่แ ละฝากเจ้าหน้ าที่ โ หลดใต้ท ้อ ง
เครื่องบิ นเท่านั้ น
2. สิ่งของที่ มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุ ปกรณ์ กีฬ าฯ จะต้อ งใส่กระเป๋ าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิ นเท่านั้ น

