SHORTCUT RUSSIA
รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์ กอส
5 วัน 3 คืน
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 62
มอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน | มหาวิหารเซนท์บาซิล| ล่องเรื อชมกรุงมอสโคว์ |ละครสัตว์รัสเซีย| ซาร์ กอส |

เริ่มต้ นเพียง

41,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว์กรุงเทพฯ
วันที่ 2. มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์อาร์ เมอรี่ – จัตรุ ัสแดง – เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
วันที่ 3. ซาร์ กอร์ ส – ช้ อปปิ ง้ ที่ IZMAILOVO MARKET – ล่องเรื อชมกรุงมอสโคว์ – ละครสัตว์
วันที่ 4. สถานีรถไฟใต้ ดนิ – พิพธิ ภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์ โรว์ - สนามบิน
วันที่ 5. กรุงเทพฯ
วันที่ 6. เชสกี ้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – มอสโคว์
07.30 น.
10.30 น.
16.15 น.
คํ่า
ที่พกั

วันที่ 2
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

2

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H J สายการบินไทย โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ 4 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 10.50น. และไปถึงมอสโคว์ เวลา 17.50 น.***
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขันตอน
้
การตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL DELTA หรื อเทียบเท่า

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ – จัตุรัสแดง –
เซนต์ บาซิล - ถนนอารบัต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา
และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําให้ เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุ ใน
ยุโรป นํ าท่านเข้ าสู่ภายในรั ว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ ประทับของพระเจ้ าซาร์ ทุกพระองค์
จนกระทัง่ พระเจ้ าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ ายไปนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขก
ระดับประมุขของประเทศ นําท่านสูจ่ ตั รุ ัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชัน่ โบสถ์อาร์ คแอนเจลไมเคิล หอ
ระฆังอีวาน และเข้ าชมด้ านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ ที่สําคัญใช้ ในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจ้ าซาร์ ทกุ พระองค์จากนันชมระฆั
้
งพระเจ้ าซารร้ างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้ างระฆังใบ
ใหญ่ที่สดุ ในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทําให้ ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้ าซาร์ ที่มี
ความต้ องการสร้ างปื นใหญ่ที่สดุ ในโลกที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ ยิงเลย ทําด้ วยบรอนซ์นํ ้าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา
โบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน) นําเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี ่ (The Kremlin Armory ) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
เก่าแก่ที่สดุ ของรัสเซียเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมของเจ้ าชายมัสโควี่ ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14-15 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสม
ของมีค่าที่ดีที่สุดของรั สเซี ยจากคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ เป็ นหนึ่งในสาม
พิพธิ ภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัตขิ องพระเจ้ าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่องั กฤษ และ อิหร่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้ างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ ของรัสเซียไม่ว่าจะ
เป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรื อการประท้ วงทางการเมือง สร้ างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั สถานที่แห่ งนีใ้ ช้ จัด
งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริ เวณโดยรอบของจัตรุ ัส
แดงเป็ นที่ตงั ้ ของกลุม่ สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้ แก่ วิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้ วยยอด
โดม 9 ยอดที่มีสีสนั สวยงามสดใส สร้ างด้ วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร์ ตังอยู
้ ่บนป้อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํา้ หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์นํามาประดับ ไว้ เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้ างสรรพสินค้ ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่
ของเมือง สร้ างในปี ค.ศ.1895 จําหน่ายสินค้ าจําพวกแบรนด์เนม เสื ้อผ้ า เครื่ องสําอาง นํา้ หอม และราคาค่อนข้ างแพง ชม
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า
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อนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้ างด้ วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้ วครอบอยู่ นําท่านสู่ถนน
อารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทัง้ ย่านการค้ า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้ านค้ าของที่ระลึก ร้ าน
นัง่ เล่น และยังมีศลิ ปิ นมานัง่ วาดรูปเหมือน รูปล้ อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้ วย
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL DELTA หรื อเทียบเท่า

ซาร์ กอส – ช้ อปปิ ้ งที่ IZMAILOVO MARKET – ล่ องเรื อชมกรุ งมอสโคว์
– ละครสัตว์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองซาร์ กอส (Zagorsk) เมืองนีเ้ ปรี ยบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์ สได้ เป็ นที่ตงของศาสนสถานที
ั้
่
ใหญ่ที่สดุ และเก่าแก่ที่สดุ ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอน
การร้ องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์ โฮลี ทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็ น
โบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้ วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญ
เซอร์ เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้ วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ
(Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้ างในสมัยพระเจ้ าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585
เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้ วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถ์เก่าแก่
สร้ างในสมัยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ภายในตกแต่งด้ วยภาพนักบุญ มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับ
นักร้ องนํ า สวด หอระฆัง สร้ างในสมัย ของพระนางแคทเธอรี น มหาราช ต้ อ งการให้ เ หมื อ นหอระฆังที่ จัตุรัส วิห ารแห่ ง
พระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สงู กว่าชมบ่อนํ ้าศักดิส์ ทิ ธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ ้นมาเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับมอสโคว์ จากนันให้
้ ท่านได้ เลือกซือ้ สินค้ าของที่ระลึกราคาถูก บริ เวณตลาดนัดหน้ าโบสถ์ โดยเฉพาะ
ตุ๊กตาแม่ลกู ดก ซึ่งมีให้ เลือกมากมายหลายแบบ จากนัน้ นําท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ
อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถกู ที่สดุ อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลกู ดกหรื อมาโตรชกา
(Matryoshka), ผ้ าคลุมไหล่, อําพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ได้ เวลาอันสมควรนําท่านล่ องเรื อ (Moscow
River Cruises) ชมความสวยงามสองฝั่งแม่นํ ้า Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหาร
นําท่าน ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้ มายากล
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที
และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี ้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ตา่ งๆ และมีของที่ระลึกด้ วย
***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครัง้ การงดการแสดงไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน
1,000 บาท***
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL DELTA หรื อเทียบเท่า

สถานีรถไฟใต้ ดนิ – พิพธิ ภัณฑ์ อวกาศ – วิหารเซนท์ ซาเวียร์ – เนินเขาส
แปร์ โรว์ สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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กลางวัน
บ่ าย

18.25 น.

นําท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดนิ กรุงมอสโคว์ ถือได้ วา่ มีความสวยงามมากที่สดุ ในโลก ด้ วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรม
การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินมีจุดเริ่ มต้ นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึน้ มาเป็ นผู้นํา
สหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นํามาตกแต่งภายในสถานีนนั ้ เป็ นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะ
ของงานศิลปะที่สร้ างขึ ้นเพื่อ ระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อ ออกมาในรูปของงานปั น้ รู ปหล่อ ภาพสลักนูนตํ่า
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นําท่านสู่พิพิธภัณฑ์ อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการ
จัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทังดวงดาวต่
้
างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ
จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้ องกับอวกาศของรัสเซีย พร้ อมด้ วยประวัติศาสตร์ และการพัฒนา
ของการเดินทางขึ ้นสูอ่ วกาศและดวงจันทร์ ตงแต่
ั ้ อดีตจนถึงปัจจุบนั สิง่ จัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นก้ อนหินจากดวงจันทร์ ชุด
อวกาศ ชิ ้นส่วนยานอวกาศ รวมทังสุ
้ นขั ที่เคยขึ ้นไปในอวกาศ และ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าเข้ าชมวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้ ามถ่ายภาพด้ านใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สดุ
ในรัสเซีย สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ใช้
เวลาก่อสร้ างนานถึง 45 ปี นําเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์ โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง
มอสโคว์ได้ ทงเมื
ั ้ องและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้ างในสมัยสตาลิน

นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ 4 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 18.40 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 07.30 น.***

วันที่ 5 กรุ งเทพ
07.30น.
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อัตราค่ าบริ การ SHORTCUT RUSSIA
รั สเซีย มอสโคว์ ซาร์ กอส
5 วัน 3 คืน

โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

41,900.41,900.41,900.21,900.วันที่ 11 - 15 ก.ย. 62
41,900.41,900.41,900.21,900.วันที่ 4-8 พ.ย. 62
41,900.41,900.41,900.21,900.วันที่ 13-17 พ.ย. 62
41,900.41,900.41,900.21,900.วันที่ 20- 24 พ.ย. 62
41,900.41,900.41,900.21,900.วันที่ 2-6 ธ.ค.62
41,900.41,900.41,900.21,900.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
วันที่ 21 - 25 ส.ค. 62

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

ั
ื เดินทางสญชาติ
่ ร ัสเซย
ี
หน ังสอ
ไทย ไม่ตอ
้ งทาวีซา

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

5

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ อ งให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่อ งจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื อ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 ยูเอสดอลล่าร์ )
ค่าทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดรายการเดินทาง (20 ยูเอสดอลล่าร์ )

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริ ษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ ง
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจ ารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจ ของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ ดีและถูกต้ อ งจะช่วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่าได้
สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อ ทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดําเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรื อศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วตํ่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ อ งไปยื่ นคําร้ อ งขอทํ าหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้ องขอวีซ่า และจํานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นั่งพร้ อ มชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ อ งบินทํ าการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่ง ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํ ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
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แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
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บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่ บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่อ งจากเกิดความเสียหายต่อ ทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษัทฯจะทําการ
เลื่ อ นการเดิน ทางของท่า น ไปยังคณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่ านจะต้ อ งเสีย ค่า ใช้ จ่า ยที่ ไม่สามารถเรี ยกคืน ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ํ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนํ ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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