รหัสโปรแกรม : 17240 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS
บินตรง รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ
7 DAYS 5 NIGHTS
เดินทางเดือนธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563
ชมปรากฏการณ์เเสงเหนือ | ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายนํา้ แข็งพลังนิวเคลียร์ | นั่งรถลากเลื่อนฮัสกี ้ เเละ กวางเรนเดียร์ | ขับ
รถสโนโมบิล| ชมจัตุรสั แดง | ชมการแสดงละครสัตว์

ราคาแนะนาเพียง
1

65,900.-
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว์
วันที่ 2. มอสโคว์ –มูรม์ นั สค์–พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งนิวเคลียร์–อนุสาวรียอ์ โลชา –ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าแสงเหนือ
วันที่ 3. หมู่บา้ นซามิ – ฟาร์มสุนขั ฮัสกี ้ – นั่งรถสุนขั ลากเลือนและกวางลากเลื่อน – ตามล่าแสงเหนือ
วันที่ 4. มูรม์ นั สค์– มอสโคว์–วิหารเซนต์ซาเวียร์– ถนนอารบัต - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่นา้ํ ใจกลางกรุงมอสโคว์
วันที่ 5. มอสโคว์–สถานีรถไฟใต้ดิน–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณอ์ าร์เมอรี่–จัตรุ สั แดง–ห้างกุม–ละครสัตว์
วันที่ 6. IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ –สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์
11.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ H,J สายการบินไทย โดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
14.00 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974

20.20 น.

ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นําท่านผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพัก โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่า

ที่พัก

2
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มอสโคว์ –มูรม์ ันสค์–พิพิธภัณฑ์เรือทาลายน้ําแข็งนิวเคลียร์–อนุสาวรียอ์ โลชา
วันที่ 2
– ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าแสงเหนือ
เชา้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อทําการเช็คอินสัมภาระ

..... น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองมูมันสค์ โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..….. (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

..... น.

เดินทางถึงเมืองมูมนั สค์

กลางวัน

ค่า
่ ัก
ทีพ
21.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชมเมืองมูรม์ ันสค์ (Murmansk) ซึ่งเป็ นเมืองท่าของรัฐมูรม์ นั สค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตัง้ อยู่
บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็ นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟิ นแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่ง
เป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญในการมุ่งหน้าออกสูอ่ าร์คติก นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทาลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear
powered Icebreakers) รุน่ Lenin ซึ่งเป็ นเรือทําลายนํา้ แข็งพลังนิวเคลียร์รุน่ แรก เปิ ดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลด
ประจําการแล้ว ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ท่ีเมืองมูรม์ นั สค์ (Murmansk) ในอดีตเรือ
ลํานีใ้ ช้ตดั นํา้ แข็งเพื่อเปิ ดทางนํา้ แข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปั จจุบนั ยังมีเรือทีปฏิบตั ิการตัดนํา้ แข็งอยู่
จากนัน้ นําท่านชมอนุสาวรียอ์ โลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึน้ เพื่ออุทิศให้กบั เหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่
สามารถตรึงกองกําลังเพื่อหยุดยัง้ การรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็ นรูปปั้ นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็ นอันดับสองของ
รัสเซียและมีนา้ํ หนักกว่า 5,000 ตัน จากนั้นนําท่านขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับ
ลานนํา้ แข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็ นประสบการณ์สดุ สนุกและเร้าใจเป็ นอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเท่า
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้ าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora
borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ ายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกาหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ
เป็ นสาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

วันที่ 3 หมู่บ้านซามิ–ฟาร์มฮัสกี้–นั่งรถสุนัขและกวางลากเลื่อน–ตามล่าแสงเหนือ
เช้า

กลางวัน
บ่าย

3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้ นชาวพืน้ เมืองซามินี ้ ท่านจะได้สมั ผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้ เมืองซามิท่ใี ช้ชีวิตอาศัยอยู่ตงั้ แต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวี ย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิม ชมสัตว์เมืองหนาวเช่ น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่ า (Foxes)
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทัง้ เป็ นเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุฮ์ ัสกี ้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู ้ เป็ นพันธุ์ท่ีฉลาด
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เฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลีย้ งสุนขั พันธุน์ ีเ้ พื่อใช้ในการลากเลื่อนบนนํา้ แข็งหรือหิม่ะ
ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ ากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนีจ้ ะบริการต้อนรับท่านด้วย
ชาร้อน ขนมพืน้ เมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น สัมผัสประสบการณ์น่ั งรถเทียมกวางเรนเดีย ร์ลากเลื่อ น
(Reindeer Sledding)

ค่า
ที่พัก
21.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเท่า
นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้ าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora
borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ ายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกาหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ
เป็ นสาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

มูร์มันสค์– มอสโคว์–วิ หารเซนต์ซ าเวียร์– ถนนอารบัต - รับ ประทานอาหารระหว่า ง

วันที่ 4 ล่องเรือแม่น้าใจกลางกรุ งมอสโคว์
เช้า
..... น.
..... น.
กลางวัน

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เที่ยวบินที่ .....
เดินทางถึงสนามบินมอสโคว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่
ที่สดุ ในรัสเซีย สร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1
ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี จากนั้นนําท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั้ง
ย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ ่น ร้า นค้า ของที่ ระลึก ร้า นนั่งเล่น ร้านอาหารมากมาย และยังมีศิลปิ นมานั่งวาดรู ป เหมือ น รู ป
ล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย
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ค่า

ที่พัก

วันที่ 5
เช้า

5

นําท่าน สัมผัสความหรู หราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตามแม่น้า
Moskva ดื่ มด่ ารับ บรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอั นคลาสสิค ของอาคารต่ างๆ
ตลอดสองฝากฝั่ งแม่นา้ํ เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพัก โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่า

มอสโคว์–สถานี ร ถไฟใต้ ดิ น –พระราชวั ง เครมลิ น –พิพิ ธ ภัณ์อ าร์เ มอรี่ –จัตุ รั ส
แดง–ห้างกุม–ละครสัตว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สดุ ในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรม
การตกแต่ง ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมี จุดเริ่มต้น มาจากช่วง แรกสุดที่ สตาลิน ขึน้ มาเป็ นผูน้ าํ
สหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นาํ มาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็ นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะ
ของงานศิ ลปะที่ สร้า งขึน้ เพื่อ ระลึกถึงคุณความดี ของวีรบุรุษ ซึ่ง จะสื่อออกมาในรู ป ของงานปั้ น รู ป หล่อ ภาพสลักนูนตํ่า
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นําท่านเข้าสู่ภายในรัว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่ประทับของ
พระเจ้าซาร์ทกุ พระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ปั จจุบันเป็ นที่ประชุมของ
รัฐบาลและที่รบั รองแขกระดับประมุขของประเทศ นําท่านสูจ่ ตั รุ สั วิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่ น โบสถ์
อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ท่ีสาํ คัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาํ คัญ เช่น
การประกอบพิธีบรมราชาภิ เษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซาร์สร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรง
ประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ีสดุ ในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทําให้ระฆังแตก
ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ท่ีมีความต้องการสร้างปื นใหญ่ ท่ีสดุ ในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทําด้วยบรอนซ์นา้ํ หนัก 40 ตัน
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นาเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin
Armory ) เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ี สดุ ของรัสเซียเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่ วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15
ปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีท่ีสดุ ของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

ที่พัก

อาร์เมอรี่เป็ นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ท่ีอังกฤษ
และ อิหร่าน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะ
เป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันสถานที่แห่งนีใ้ ช้จัด
งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสั
แดงเป็ นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอด
โดม 9 ยอดที่มีสสี นั สวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร์ ตัง้ อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทาํ มาจากทับทิม นํา้ หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์นาํ มาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่
ของเมือง สร้างในปี ค.ศ.1895 จําหน่ายสินค้าจําพวกแบรนด์เนม เสือ้ ผ้า เครื่องสําอาง นํา้ หอม และราคาค่อนข้างแพง ชม
อนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ท้ ่ี ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายา
กล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15
นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนีย้ งั มีบริการถ่ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดง
และซึ่งบางครัง้ การงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท ***
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพัก โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ –สนามบิน
เช้า

6

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองนานาชนิด ในราคา
ที่ถกู ที่สดุ อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตา แม่ลกู ดก, ผ้าคลุมไหล่, อําพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย นําท่านสู่
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เข้าพิ พิธภั ณฑ์อ วกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ
กระสวยอวกาศ รวมทัง้ ดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และ
สิ่งประดิษฐ์ท่เี กี่ยวข้องกับอวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วยประวัติศาสตร์และการพัฒนาของการเดินทางขึน้ สู่อวกาศและดวง
จันทร์ตงั้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สิ่งจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นก้อนหินจากดวงจันทร์ ชุดอวกาศ ชิน้ ส่วนยานอวกาศ รวมทั้ง
สุนขั ที่เคยขึน้ ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเดินทางสู่เนิ นเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน

ค่า
19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพด้วยสายการบินไทย TG 975

วันที่ 7 กรุ งเทพฯ
10.50 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร ด้วยความสวัสดีภาพ

ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก
เช่น กรณีทเ่ี มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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ราคาแนะนาเพียง

RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS
บินตรง รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ
7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

29 ม.ค. – 04 ก.พ. 63

65,900

65,900

65,900

65,900

44,850

5,900

08 – 14 ก.พ. 63

65,900

65,900

65,900

65,900

44,850

5,900

29 ก.พ. – 06 มี.ค. 63

67,900

67,900

67,900

67,900

46,850

5,900

04 – 10 มี.ค. 63

67,900

67,900

67,900

67,900

46,850

5,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

8

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่ านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่ า นและครอบครัว ต้อ งให้การดูแ ลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้า ทัวร์มีความจําเป็ นต้อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรับ ครอบคลุ มเรื่อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
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เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ สําหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
และค่าน้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ต้น
ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (36 ดอลล่าร์สหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ดอลล่าร์สหรัฐ)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.
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ทางบริษัทได้สาํ รองที่น่ งั พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บ ค่าใช้จ่า ย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ า นจะต้อ งเสี ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ สามารถเรียกคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้า หน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตีย ง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่าํ
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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