วันแรก

กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์ – เนินเขาสแปร์ โรว์ – อารามชีโนโวดิวิชี

07. 00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D สายการ
บิ นไทย เจ้าหน้าทีข่ อง บริ ษทั ฯออลเว วาเคชั ่น คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการ
เดินทาง
ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 974
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังจากผ่านขันตอนการ
้
ตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์ โดยท่านจะ
ได้ชมบรรยากาศของกรุงมอสโคว์ที่ เนิ นเขาสแปร์โรว์ (Sparrow hills) หรือเนินเขานกกระจอก เป็ น
บริเ วณที่ ม องเห็น ทัศ นี ย ภาพของกรุง มอสโควที่ อ ยู่ เ บื้อ งล่ า งได้ท ัง้ หมด จึ ง ท าให้ เ ลนิ น ผู้น าพรรค
คอมมิวนิสต์ในอดีต นัน้ เลือกเนินเขาแห่งนี้เป็ นที่ตงั ้ บ้านพักของตน ปั จจุบนั พื้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ตงั ้ ของ
มหาวิทยาลัยมอสโควและเป็ นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดในมอสโควทีค่ ู่รกั นิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็ น
จุดทีน่ กั ท่องเทีย่ วให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว จากนัน้ นาท่านชม อารามชี
โนโวดิ วิชี (ชมด้านนอก) เป็ นสถาปั ตยกรรมสไตล์รสั เซียนบารอคสีขาวแดงจากศตวรรษที่ 16 มีกาแพง
รายล้อมเพื่อป้ องกันอาราม มีความสาคัญในประวัติศาสตร์ร ัสเซียมาก เพราะหลังจากที่พระเจ้าซาร์ปี
เตอร์ มหาราชแย่งบัลลังค์มาจากพระพีน่ างโซเฟี ยก็สง่ พระนางมาคุมขังบังคับให้บวชเป็ นชีอยู่ทนี่ ี่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านสู่ที่พกั AZIMUT HOTEL MOSCOW OLYMPIC, MOSCOW หรือเทียบเท่า
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-olympic-moscow/

10.50 น.
17.10 น.

คา่

วันที่สอง

มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ ดินมอสโคว์ - นั่งรถไฟด่ วน SAPSAN เข้ ากรุงเซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก - เซนต์ ปี
เตอร์ เบิ ร์ก - เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์ แห่ งหยดเลือด - การแสดง
พื้นเมืองและอาหารค่า ณ พระราชวังนิโคลัส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ สถานี รถไฟใต้ดิน ซึง่ สถานีรถไฟใต้ดนิ ของมอสโคว์เปิ ดตัวเมือ่ 1935 โดยการนา
ของสตาลิน ซึง่ สั ่งให้ออกแบบสถานีแต่ละสถานีให้มเี อกลักษณะเหมือนพระราชวังประชาชน หลายแห่ง
จึงมีการประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจงด้วยภาพเขียนเฟรสโก้ ผนังหินอ่อน โคมไฟระย้า และรูปสลัก
ต่างๆ SAPSAN EXPRESS สัมผัสรถไฟด่วนพิเศษ นั ่งรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เข้า
สูเ่ ซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางสู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิ ร์ก นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (ชมภายใน) เดิมเป็ นพระราชวังฤดู
หนาว เคยใช้เป็ นที่รบั รองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย
พร้อมทัง้ ทรงร่วมพระฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิดคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปั จจุบนั
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บผลงานศิลปะกว่า 8 ล้านชิ้นของศิลปิ นชื่อดังต่างๆ ไว้มากมาย อาทิเช่น ดาวิน ชี
ปิ กสั โซ เรมบรันด์ แวนโก๊ะ ฯลฯ จากนัน้ นาท่านชม มหาวิ หารเซนต์ไอแซค ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก
สร้างในปี ค.ศ.1712 โดยมีโ ดมทองเป็ น เอกลักษณ์ ในอดีต เป็ น เพีย งโบสถ์ ไ ม้ธ รรมดาและได้ร บั การ
สร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ทีป่ รารถนาจะให้วหิ ารแห่งนี้เป็ นวิหารทีม่ ีความ
ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก เป็ นมหาวิหารทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์และได้รบั การเคารพบูชาอย่างมาก เพราะรอดพ้นจากการ
ระเบิดในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มาได้ ต่อมานาท่านชม โบสถ์แห่ งหยดเลือด ซึ่งสร้างให้เป็ นเกียรติแด่
พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผูป้ ระกาศเลิกทาสด้วยความหวังดีต่อประชาชนแต่กลับถูกลอบปลงพระ
ชนม์โดยระเบิดพลีชพี จึงมีการสร้างโบสถ์ครอบสถานทีเ่ กิดเหตุไว้ กลายเป็ นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุก
วันนี้ ซึ่งสถาปั ตยกรรมภายในใช้จิตรกรกว่า 30 คน ในการตกแต่งด้วยงาน “โมเสก” ที่อาจกล่าวได้ว่า
ยิง่ ใหญ่เป็ นลาดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
พิ เศษ! หลังอาหารเย็นรสเลิศ เชิญทุกท่านรับชมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
นาท่านสู่ที่พกั SOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY, ST. PETERSBURG หรือเทียบเท่า
https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-vasilievsky

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก - เข้ าชมพระราชวังแคทเธอรีน - เข้ าชมพระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ - ร้ านอีลีเซฟ ณ ถนน
ช้ อปปิ้ งเนฟสกี้ ปรอสเป็ ค – ล่ องเรื อแม่ น้าเนวา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ พระราชวังแคทเธอรีน (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) เพื่อชม พระราชวังแคทเธอ
รีน (ชมภายใน) ซึง่ พระเจ้าปี เตอร์มหาราชรับสั ่งให้สร้างเป็ นที่พกั ผ่อนในฤดูรอ้ นของพระมเหสีองค์โ ปรด
คือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ห้องที่มชี ่อื เสียงมากที่สุด ห้องอาพัน (AMBER ROOM) ซึ่งประดับด้ว ย
อาพันทัง้ หมดอย่างวิจติ รบรรจง เป็ นห้องทีไ่ ด้รบั การถวายจากกษัตริย์ของรัสเซีย ในฐานะทีเ่ ป็ นประเทศ
ร่วมรบต่อต้านสวีเดนในปี 1716 ต่อมาในยุคของพระนางแคทเธอรีนมหาราชได้ทรงต่อเติมห้องภาพ จัด
แสดงเป็ นแผนผังของพระราชวังด้วยศิลปะคลาสสิก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) เพื่อชม พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ
(ชมภายใน) พระราชวังฤดูรอ้ นริมฝั ง่ ทะเลบอลติคสร้างในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราชใช้
เป็ นที่พกั ผ่อนสาหรับล่าสัตว์ในฤดูรอ้ น หวังให้งดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั ่งเศส ซึ่งตกแต่ง
ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบารอคและนีโอคลาสสิค ด้านนอกยังมีสวนที่มปี ระติมากรรมน้ าพุอ ัน โดดเด่น
อลังการด้วยสีทองอร่ามและอุ ทยานพฤกษานานาพันธุ์ จากนัน้ นาทุ กท่ านเดิน ทางสู่ ร้านอีลีเซฟ ณ
ถนนช้ อปปิ้ งเนฟสกี้ ปรอสเป็ ค เป็ นถนนประวัติศาสตร์ศูนย์กลางของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดย
พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เพื่อเป็ นถนนสายหลักไปยังมอสโคว์ สองข้างทางมีสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่น
ในศตวรรษที่ 18-20 ทัง้ ยังเป็ นที่ตงั ้ ของย่านการค้า พระราชวัง และโรงละครอีกด้วย พิ เศษ ให้ท่านได้
ล่องเรือดืม่ ด่าความโรแมนติก ชมความงามยามค่าคืนของสองฝั ง่ แม่น้ าเนวาแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
**หมายเหตุ** หากบริ ษทั เรือไม่สามารถออกเดิ นทางได้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นท่าน
ละ 700 บาท
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านสู่ที่พกั SOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY, ST. PETERSBURG หรือเทียบเท่า
https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-vasilievsky

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่

เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก - เข้ าสู่ กรุงมอสโคว์ >> SU 11 (10.40-11.55) - มอสโคว์ - ถนนคนเดินอาร์ บัท ละครสั ตว์

เช้า
10.40 น.
11.55 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิ นแอโรฟลอต เที่ยวบิ นที่ SU 11
เดินทางถึงสนามบิ นเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
า
เมืองและพิธกี ารทางศุลกากรเรียบร้อยแล้วนาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดิ นอาร์บทั เป็ นถนนคนเดินความยาว 1.25 กม. เดิมเป็ นเส้นทางค้าขาย
ของพ่อค้าต่างเมือง บริเวณนี้จึงเคยเป็ นที่อยู่ของชนชัน้ ที่อยู่ของชนชัน้ สูง ศิลปิ น และนักปราชญ์ ช่วงปี
1980 ได้รบั การบูรณะให้กลายเป็ นถนนคนเดินและแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ของมอสโคว์ ปั จจุบนั มีทงั ้ ร้าน
ขายของทีร่ ะลึก และร้านกาแฟอยู่เต็มสองข้างทาง จากนัน้ ให้ท่านได้สมั ผัสความสนุ กสนานและตื่นตาตื่น
ใจกับการแสดงคณะ ละครสัตว์ ต้นฉบับจากรัสเซีย ทัง้ การแสดงสิงสาราสัตว์และกายกรรม
**หมายเหตุ** หากการแสดงละครสัตว์มกี ารยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินท่านละ 1,000 บาท
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านสู่ที่พกั AZIMUT HOTEL MOSCOW OLYMPIC, MOSCOW หรือเทียบเท่า
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-olympic-moscow/

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่ห้า

มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี - มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหาร
เซนต์ บาซิล - สุ สานเลนิน - ห้ างสรรพสิ นค้า GUM

เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น (Kremlin) (ชมภายใน) เป็ นสัญลักษณ์แห่งอานาจและความยิ่งใหญ่
ของรัฐเซีย ชมสถาปั ตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็ นจุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์
รัสเซียทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850 ปี ทีป่ ระทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั ่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์ม
หาราชทรงย้ายไปนครปี เตอร์สเบิร์ก ปั จจุบนั เป็ นทีป่ ระชุมของรัฐบาลและที่รบั รองแขกระดับประมุข ของ
ประเทศ จากนัน้ พาท่านชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอรี (ชมภายใน) ซึง่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทเี่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของรัสเซีย
จัดแสดงพระราชสมบัติแ ละเครื่อ งราชกกุธ ภัณฑ์ ราชรช และศาสตราวุธต่ างๆ ของพระเจ้าซาร์แ ห่ ง
รัสเซีย รวมถึงห้องแสดงผลงานอัญมณี โดยช่างฝี มอื ก้องโลกอย่างแฟเบอร์เช ผูซ้ งึ่ ออกแบบเครื่องใช้ใน
ราชสานักหลายชิ้น ในสมัยร.5 นับเป็ นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมพระราชสมบัตขิ องพระเจ้า
แผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์ทสี่ ดุ นอกจากอังกฤษและอิหร่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชม มหาวิ หารเซนต์เซเวียร์ หรือมหาวิหารโดมทอง เป็ นโบสถ์นิกายออโธด๊อกซ์ทสี่ งู ทีส่ ุดในโลก
ตัง้ อยู่ ร ิม ฝั ง่ แม่น้ ามอสควา สร้างขึ้น เพื่อ เป็ น การขอบคุณพระเจ้าที่ช่ว ยให้ร สั เซีย รบชนะฝรั ่งเศสใน
สงครามได้ ต่อมาในสมัยของสตาลินถูกทาลายเพื่อสร้างเป็ นพระราชวัง แต่ไม่เสร็จเพราะเกิดสงครามโลก
ครังที
้ ่ 2 ต่อมาถูกดัดแปลงให้เป็ นสระว่ายน้ าทีใ่ หญีส่ ดุ ในโลกและในท้ายทีส่ ุดปี 1990 มีการระดมทุนสร้าง
มหาวิหารขึ้นมาใหม่ ดังนัน้ ที่นี่จึงเป็ นที่รกั และศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ซึ่งเป็ นสถานที่หลักในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากนัน้ นาท่านชม จัตุรสั แดง ศูนย์กลางของเมืองมอสโคว์ เป็ นเวทีของ
เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการชุมนุ มทาง
การเมือง สร้างในสมัยศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั สถานทีแ่ ห่งนี้ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ คาว่าแดง มี
รากศัพท์ภาษาโบราณของชาวสลาฟว่า KRANSY ซึง่ หมายถึงความสวยงามและความรืน่ เริง จากนัน้ นา
ท่านชม มหาวิ หารเซนต์บาซิ ล (ชมด้านนอก) ซึ่งรับสั ่งให้สร้างโดยพระเจ้าซาร์อีวานผูเ้ หี้ยมโหด ใน
ศตวรรษที1่ 6 ว่ากันว่าสถาปนิกผูส้ ร้างถูกควักลูกตาออกหลังจากสร้างเสร็จ เพื่อไม่ให้ไปสร้างมหาวิห าร
งดงามแบบนี้ทอี่ ่นื ได้อีก วิหารแห่งนี้ประดับด้วยโดมหัวหอม 9 ยอดทีม่ สี สี นั แตกต่างกันราวกับลูกกวาด
ถูกออกแบบให้มรี ปู ทรงคล้ายกับเปลวไฟพุ่งขึน้ สูท่ อ้ งฟ้ า ได้รบั การยกย่องว่างดงามไม่มโี บสถ์ใดเหมือน
และได้รบั เลือกเป็ นมรดกโลก UNESCO ในปี 1990 หลังจากนัน้ นาท่านชม สุสานเลนิ น หลังจากที่เล
นิน บิดาแห่งการปฏิวตั ใิ นระบอบสังคมนิยมเสียชีวติ ลง ก็มกี ารตัง้ สุสานไม้ขน้ึ ทีก่ ลางจัตุรสั ภายหลังอเล็ก
ซี ชูเซฟได้ออกแบบสุสานโดยใช้หินแกรนิตสีแดง เทา และดาในรูปร่างคล้ายปี ระมิดขึ้น เพื่อให้เข้ากับ
พระราชวัง เครมลิ น ด้า นหลัง ภายในมีโ ลงศพแก้ว ที่ บ รรจุ ร่ า งของเลนิ น อยู่ จากนั น้ น าท่ า นไปยัง
ห้ างสรรพสิ นค้า Gum เป็ นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ที่ตงั ้ อยู่ในย่านจัตุรสั
แดง สร้างในปี ค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมาก ลักษณะเป็ นอาคารสูง 3 ชัน้ ปั จจุบนั เป็ นห้าง
หรูมรี า้ นค้ากว่า 1,000 ร้าน จาหน่ายสินค้าแทบทุกประเภท มีทงั ้ แบรนด์เนมจาก ฝรั ่งเศษ อเมริกา อิตาลี
เสือ้ ผ้า เครือ่ งสาอาง น้ าหอม รวมไปถึงร้านอาหาร คาเฟ่ และภัตตาคารอาหารมากมาย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
น า ท่ า น สู่ ที่ พั ก AZIMUT HOTEL MOSCOW OLYMPIC, MOSCOW ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-olympic-moscow/

วันที่หก
เช้า

18.40 น.

ตลาดอิสเมลอฟสกี้ – สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพฯ >> TG 975 (18.40-07.30+1)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดอิ สเมลอฟสกี้ ตัง้ อยู่ใกล้กลับอิสเมลอฟสกี้ เครมลินซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของพิพิธ ภัณฑ์
หลายแห่งอย่างพิพธิ ภัณฑ์วอดก้าหรือพิพธิ ภัณฑ์ขนมปั ง ตลาดแห่งนี้แบ่งเป็ นตลาดขายของมือสองและ
ตลาดขายของทีร่ ะลึกในราคาเบาๆ ของยอดฮิต ได้แก่ ตุ๊กตาแม่ลูกดก นาฬิการัสเซีย ผ้าคลุมไหล่อาพัน
ของทีร่ ะลึกอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงมอสโคว์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และช้
อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี
นาท่านเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 935

วันที่เจ็ด
07.30 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ

เที่ยง
14.30 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

ธันวาคม 29 – 4 มกราคม

อัตราค่าบริ การท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

84,900.-

58,900.-

เด็กอายุตา่ กว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

80,900.-

54,900.-

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

76,500.-

53,500.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

8,900.-

8,900.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา

- การเดินทางในแต่ละครังต้
้ องมีจานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- ทางบริษทั ฯไม่มนี ้าดื่มบริการ
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะ
แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศแถบยุโรป ราคา
ตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่ เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้

- บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศ
ของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัย
ธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุ
ทีเ่ กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน และ
เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้ในรายการเท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลีย่ นแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความ
เป็ นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
- ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ วคอยดูแลอานวยความสะดวก ตลอด
การเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
- ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
- ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลีย่ 2 US ดอลลาร์ /ท่าน /วัน

- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พร้อมอาหาร
เช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การ
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท่ าให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นย้ายเมืองโดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ น
หลัก
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุและการเจ็บป่ วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษทั ประกันภัย
นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จากัด
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารทีส่ ั ่ง
เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
- ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม สัมภาระส่วนตัวจะอยูใ่ นความดูแลของท่านเองตลอดการ
เดินทาง

ตั ๋วเครื่องบิ น
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลกู ค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ ั ่ง
ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
- และในกรณีลกู ค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดาเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯว่า
สามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชัน้ ทีน่ ั ่งจากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดาเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสารต้อง
ดาเนินการทุกขันตอนด้
้
วยตัวท่านเอง

- ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลีย่ นตัวผูเ้ ดินทาง
ในกรณีน้ีทางบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่ นชื่อผูโ้ ดยสารท่านอื่นแทน
ได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลีย่ นได้จะมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว ลูกค้าจะต้อง
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ ั ่ง (LONG LEG) ลูกค้าทีป่ ระสงค์ทน่ี ั ่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชีแ้ จง
เหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยูก่ บั เงื่อนไขระหว่างสายการบิน
นัน้ ๆกับการบินไทย ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยูก่ บั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้าหนัก
กระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสาย
การบิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ทท่ี างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณี
ท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
สายการบินไทยกาหนดให้น้าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กทีส่ ามารถ
นาขึน้ เครื่องได้อยูใ่ นความดูแลของท่านน้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)

