รหัสทัวร GOH1903958

ทัวรรัสเซีย BELOVED OVERNIGHT TRAIN

AND NICHOLAS PALACE 7 วัน 5 คืน (TG)

มอสโคว นั่งรถไฟ SAPSAN สูนครเซนตปเตอรสเบิรก
 พิพิธภัณทเฮอมิเทจ
ถนนชอปปﻤงเนฟสกี้ พระราชวังปเตอรฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน

มหาวิหารเซนทไอแซค เขาชมโบสถหยดเลือด ปอมปเตอรแอนดพอล
ชอปปﻤงที่หาง Galeria ชมระบําพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรี่ จตุรัสแดง วิหารเซนทบาซิล

เดินทาง มกราคม – มิถุนายน
มอสโคว | จตุรัสแดง | พระราชวังเครมลิน | นครเซนตปเตอรสเบิรก|โบสถหยดเลือด |

ชมโชวพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส | สัมผัสประสบการณนงั่ รถไฟตูนอนระดับ First Class

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ – มอสโคว์
วันที . มอสโคว์ – นังรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ งเนฟสกี
วันที . พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
วันที . มหาวิหารเซนท์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปี เตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ งทีห้าง Galeria – ชมระบําพืนเมือง ณ พระราชวังนิ
โคลัส- นังรถไฟตูน้ อนระดับเฟิ รส์ คลาสกลับกรุงมอสโคว์
วันที . มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี – จตุรสั แดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
วันที . ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน
วันที . กรุงเทพฯ

วันที่ 1

11.00 น.

กรุงเทพฯ – มอสโคว

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4

เคานเตอร H,J สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
***คณะเดินทางวันที่ 06-11, 08-13, 11-16 เม.ย. 63 นัดหมายเวลา
07.00 น.***

14.00 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินไทย TG 974

***คณะเดินทางวันที่ 06-11, 08-13, 11-16 เม.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา

10.30 น. และถึงกรุงมอสโคว เวลา 16.15 น. หลังจากนัน
้ จะนําทานเดินทางไป
ยังเนินเขาสแปรโรว และรับประทานอาหารคํ่าแทนวันสุดทาย***

20.20 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก

***คณะออกเดินทางวันที่ 02-08, 06-12,13-19 พ.ค., 08-14, 24-30 มิ.ย.
63 เดินทางถึงเวลา 19.45 น.***

ที่พัก
วันที่ 2
เชา

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA หรือเทียบเทา
มอสโคว – นั่งรถไฟ SAPSAN สูนครเซนตปเตอรสเบิรก– พิพิธภัณทเฮอมิเทจ –
ถนนชอปปﻤงเนฟสกี้

รับประทานอาหารเชา

นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพื่อเดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก

(St.petersburg)

***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทาง
เดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึง่ ทานจําเปนตองลากกระเปาเดินทางดวยตัวทานเอง
..... น.
..... น.

กลางวัน

บาย

เพื่อปองกันกระเปาที่อาจจะสูญหายได***

ขึ้นรถไฟ SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสูนครเซนทปเตอรเบิรก
 (ใชเวลาประมาณ
4 ชั่วโมง)

ถึงนครเซนทปเตอรเบิรกโดยสวัสดิภาพ นําชมความงดงามของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก

(St. Petersburg) ที่สราง โดยพระเจาปเตอรมหาราชเมื่อป ค.ศ.1703 ไดรับฉายา
วา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําชมความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป
่ ระกอบดวยหอง

ตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซีย

ของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย ปจจุบันพระราชวังนี้

ไดถูกใชเปน เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวม
งานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน
ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปกส
ั โซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวย

ที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหงหนึ่ง นําทานตอไปยัง ถนนชอปปงเนฟสกี้ (Nevsky
Prospect) โดยชื่อถนนนั้นไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคาสายหลักใน
คํ่า

ที่พัก

เซนทปเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิดเปนของที่ระลึก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา

วันที่ 3

พระราชวังปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเปนที่ตั้งของ พระราชวังฤดูรอน เป

โตรดวาเรสต (Peterhof Palace) ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอร มหาราช พระ
ตําหนักที่ไดชื่อวาเปน Russian Versailles เปนพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวย
อุทยานนํ้าพุที่พวยพุงมาจากรูปปﻤนสีทองและที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวย

สถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิง่
หองหับตางๆ ภายในพระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่

สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได สวนภายนอกก็เต็ม
ไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนนํ้าพุอันตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสในฝรั่งเศส

กลางวัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสูเ มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนี้เปนที่

ประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.
1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของ คณะ
ปฏิวัติ ซึง่ กลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ

โรมา

นอฟที่ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine

Palace) ภายในพุชกิน
้ วิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสาน

โดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟาสดใส มี
หลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหอง

อําพัน (Amber Room) ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรม
คํ่า

ที่พัก

วันที่ 4
เชา

รื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส หรือชอปปง ﻤสินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา
มหาวิหารเซนทไอแซค – เขาชมโบสถหยดเลือด – ปอมปเตอรแอนดพอล – ชอป
ปﻤงที่หาง Galeria – ชมระบําพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส - นั่งรถไฟตูนอน
ระดับเฟรสคลาสกลับกรุงมอสโคว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ทีไ่ ดชื่อวาเปนมหา

วิหารที่สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรป
ู ภาพที่สรางดวยโม

เสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศก
ั ดิ์สิทธิ์แหงนี้เปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก
เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง นํา
ทานเขาชมโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรางขึ้น

บนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่
3 ทรงสรางเพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานถายรูปกับพิพิธภัณทเรือรบออโรรา (Aurora Museum) เรือ

ประวัติศาสตร-ของรัสเซียที่ ที่มีประวัติยาวนานรวมถึงการผานชวงการปฏิวัตก
ิ าร

เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบคอมมิวนิสตในป ค.ศ. 1917 และสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1941-1945 ดวย จากนัน
้ นําเขาชมปอมปเตอร แอนด พอล

(Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเปนที่คม
ุ ขังนักโทษทางการเมือง

เปนปอมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก
 ปจจุบันใชเปนสุสานที่

เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมานอฟทุกพระองค หลังจากนัน
้ นําทานเดินทางสู
หาง Galeria ใหเวลาทานไดอิสระชอปปﻤงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน

ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS , INCANTO

คํ่า

และอื่นๆอีกมากมาย

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

จากนั้นชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส

(Nicholas Palace) ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตง

กายชุดประจําชาติ ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในชวงพัก

การแสดงมีบริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว
อดกา เปนตน

นําทานเดินทางสูส
 ถานีรถไฟเพื่อเดินทางสูกรุงมอสโคว (Moscow)

นําทานนั่งรถไฟจากนครเซนทปเตอรเบิรกสูกรุงมอสโควดวยรถไฟตูนอน

ระดับเฟรสคลาส (First class) ***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่
จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทาน

จําเปนตองลากกระเปาเดินทางดวยตัวทานเอง เพื่อปองกันกระเปาที่อาจจะสูญ
หายได***

วันที่ 5
เชา

มอสโคว – สถานีรถไฟใตดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ –
จตุรัสแดง – วิหารเซนทบาซิล – หางกุม – ละครสัตว

อิสระอาหารเชาตามอัธยาศัย

นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก

ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟาใตดินมีจด
ุ เริ่มตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต
ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเปนลักษณะของ

Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบุรุษ ซึง่ จะสื่อออกมาในรูปของงานปﻤน รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของ

ประเทศรัสเซีย เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของ

ประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากร

หนาแนนที่สุดในยุโรป นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin
Palace)ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราช
ทรงยายไปนครเซนตปเ ตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขก

ระดับประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนัน
ซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ

ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก
ของพระเจาซารทุกพระองคจากนั้นชมระฆังพระเจาซารสรางในสมัยพระนางแอนนา
ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ

ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการ
สรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนัก 40 ตัน

(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชม
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของ

รัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบน
ั
เปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวม
กลางวัน
บาย

ทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึง่ อีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ

ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงนี้ใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก

สงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรส
ั แดงเปนที่ตั้ง ของกลุม
 สถาปตยกรรมที่
สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวย

ยอดโดม 9 ยอดทีม
่ ีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เปน
ศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ้าหนัก 20 ตัน ซึง่ พรรค
คอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากุม (GUM

Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895

จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครือ
่ งสําอาง นํ้าหอม และราคาคอนขาง

แพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอน
อยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

คํ่า

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควร

พลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาด

โผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15
นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่

ระลึกดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจง
ที่พัก

ลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท ***

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA หรือเทียบเทา

วันที่ 6
เชา

ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนทซาเวียร – เนินเขาสแปรโรว – สนามกีฬาเลนิน –
สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนั้นนําทานสูถ
 นนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม.

เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน รานอาหารมากมาย
และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย
นําชมวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพ
ดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัย

ชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลา
กอสรางนานถึง 45 ป นําทานถายรูปภายนอกกับสนามกีฬาเลนินหรือสนามกีฬา

ลุซนีกี้ (Luzhniki Stadium) สนามกีฬาระดับความจุ 80,000 ทีน
่ ั่งที่ใชเปนที่จัด
พิธีเปดการแขงขันฟุตบอลโลก 2016

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําเดินทางสูเ นินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางใน

สมัยสตาลิน นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตัง้ อยูเปนจํานวนมากที่
คํ่า

ทานสามารถเลือกซื้อและตอรองราคาไดดวย

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

19.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

22.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยสายการบินไทย TG 975

***คณะเดินทางวันที่ 06-11, 08-13, 11-16 เม.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา
18.25 น. และถึงกรุงมอสโคว เวลา 07.30+1 น. โดยจะไมมีบริการอาหาร
คํ่า***

วันที่ 7

11.10 น.

กรุงเทพฯ

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW
รัสเซีย มอสโคว เซนทปเตอรเบิรก

7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินไทย
ผูใหญ

กําหนดการเดินทาง

พักหองละ
2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป

เด็กอายุ2ป

เด็กอายุ2ป

แตไมถึง12ป

แตไมถึง12ป

แตไมถึง7ป

พักกับผูใหญ

พักกับผูใหญ

พักกับผูใหญ

ทานละ

ทานละ

ทานละ

[มีเตียง]
1 ทาน

[มีเตียง]
2 ทาน

ราคา

พักเดี่ยว

2 ทาน

ทานละ

ทานละ

[ไมมีเตียง]

ไมรวมตั๋ว

เพิ่ม

วันที่ 29 ม.ค. –

53,900

53,900

53,900

53,900

32,850

5,900

54,900

54,900

54,900

54,900

33,850

5,900

วันที่ 08 - 14 ก.พ. 63
วันที่ 29 ก.พ. –

54,900

54,900

54,900

54,900

33,850

5,900

54,900

54,900

54,900

54,900

33,850

5,900

วันที่ 04 - 10 มี.ค. 63

54,900

54,900

54,900

54,900

33,850

5,900

วันที่ 13 - 19 ม.ค. 63
04 ก.พ. 63

06 มี.ค. 63

วันที่ 06 - 12 เม.ย. 63
วันที่ 08 - 14 เม.ย. 63
วันที่ 11 - 17 เม.ย. 63
วันที่ 02 - 08 พ.ค. 63
วันที่ 06 - 12 พ.ค. 63
วันที่ 13 - 19 พ.ค. 63

66,900

66,900

66,900

66,900

36,280

6,900

68,900

68,900

68,900

68,900

38,280

6,900

57,900

57,900

57,900

57,900

36,850

66,900
57,900

57,900

66,900
57,900

57,900

66,900
57,900

57,900

66,900
57,900

57,900

36,280
36,850

36,850

6,900

6,900

6,900

6,900

วันที่ 08 - 14 มิ.ย. 63
วันที่ 24 - 30 มิ.ย. 63

57,900

57,900

57,900

57,900

57,900

57,900

57,900

57,900

36,850

36,850

7,900

7,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลว

2.

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

3.

4.

5.

6.

เทานั้น

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตา งจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน
้

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทัง้

แบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน

ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1

คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมค
ี วามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4.

คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

3.

คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

5.

6.
7.

คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซือ
้ ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิม
่ เติมกับทางบริษัทได

เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตงั้ แตแรกเกิด ถึง 85 ป **
8.
9.

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

คามัคคุเทศกของบริษท
ั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

2.

คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2

ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของ
มีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

3.

คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

5.

คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36 USD)

4.
6.

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 USD)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่ มีคาใชจาย
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ
3- 6 เดือนเปนอยางนอย

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรี า งกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยาง

รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มป
ี ญ
 หาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long

leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด

2.

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

4.

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

3.
5.

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษท
ั ตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสีย

คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
7.

ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม

9.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่

คืนคาทัวรทั้งหมด

ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทงั้ หมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple

Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3
2.

3.

4.

ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่
มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

