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บริษัท เวิลด แพลนเน็ตฯ ขอนําทานบินลัดฟาเปดดินแดนหลังมานเหล็ก สัมผัสดินแดนหมีขาว “รัสเซีย” อดีตประเทศ
มหาอํานาจซีกโลกสังคมนิยม ที่ปจจุบันระบอบการปกครองเปนประชาธิปไตยแบบตะวันตก ความยิ่งใหญของพระราชวัง
สถาปตยกรรมของรัสเซีย หลังปอมปราการ ชมเมืองมอสโควและเซ็นตปเตอรสเบิรก ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และสถาปตยกรรม กับเรื่องราวตาง ๆ ที่กําลังนําทานไปสัมผัส ดวยบริการครบถวนสมบูรณแบบ จากทีมงานมืออาชีพ
Highlight !!! ชมฟุตบอลโลก 2018 รอบชิงชนะเลิศ ติดขอบสนาม
กําหนดการเดินทาง
วันเสารที่ 14 กรกฎาคม 2561 (1)
07.00 น.
10.10 น.
15.55 น.
ค่ํา

วันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2561
สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว

คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย
(TG) เจาหนาที่บริษทั ฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง
ออกเดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974
เดินทางถึงทาอากาศยาน ดามาเดียดาวา (Domodedovo Airport) มอสโคว (Moscow)
เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชัว่ โมง นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสูท ี่พัก
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วันอาทิตยที่ 15 กรกฎาคม 2561 (2)

เชา

เที่ยง
บาย

พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – พระราชวังเครมลิน – โบสถอัสสัมชัญ – ถนน
อาราบัต – สวนวิคตอเรีย – เนินเขาสแปโรว – มหาวิทยาลัยมอสโคว
มหาวิหารเซนต ซาเวียร – อารามชีโนโวดิวิชี – สถานีรถไฟใตดิน
ชมฟุตบอลโลก 2018 รอบชิงชนะเลิศ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม พิพธิ ภัณฑอารเมอรี่แชมเบอร (State Armory Museum)
พิพิธภัณฑที่เกาแกและร่ํารวยทีส่ ุดของประเทศรัสเซีย
เปนหนึ่งในสาม
พิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินทีม่ ีคาและ
สมบูรณแบบ (อีก2 แหงอยูที่อังกฤษและอิหราน) อันไดแก ฟาแบรเช-ไขอี
สเตอร ทําจากโลหะหรือหินแข็งตกแตงดวยอัญมณีและการลงยา ถือกันวา
เปนงานอัญมณีชั้นหนึ่งและไขฟาแบรเช ของราชวงศรัสเซียถือวาเปนกลุม
งานศิลปะชิ้นเอกที่ไดรับการสรางเปนชิ้นสุดทาย บัลลังกเพชรของพระเจาอ
เล็กซิส โรมานอฟ (พระบิดาพระเจาปเตอรมหาราช) สรางในปค.ศ.1613 ประกอบดวยเพชร 999 เม็ด, มงกุฏโมโน
มาคุสของเจาชายแหงจักรวรรดิไบเซนไทน คอนสแตนติน ทําขึ้นตั้งแตปค.ศ.1547 และถือเปนธรรมเนียมปฏิบัตขิ อง
พระเจาซารทุกพระองคที่ตองใชสวมตอนทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบดวยคทาและลูกโลก, ราชรถของพระ
เจาบอริส โกดูนอฟ ที่ไดรับเปนเครื่องบรรณาการมาจากเจมสที่ 1 แหงราชวงศองั กฤษในปค.ศ.1603 ทําจากไมโอก
แกะสลัก ลอไมสามารถเลี้ยวได
นําทานชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) ตั้งอยูริมฝงแมน้ํามอส
โคว และแมน้ําเนกลินนายา มีรปู รางเปนสามเหลี่ยมดานไมเทา สรางขึ้นใน
ป ค.ศ. 1147 เพื่อเปนที่ประทับของพระเจาซารผูครองเมืองทุกพระองค
ปจจุบันจัดเปนพิพธิ ภัณฑ และที่ตั้งสถานที่สําคัญของทางราชการหลาย
แหง เชน สภาคองเกรส ซึ่งใชทาํ การปจจุบัน
นําชม: วิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียนตามพระบัญชาของพระเจาอีวานที่ 3 เจาชายแหงมัสโควี ภายนอกเปนสถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9
ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโก และภาพไอคอน เปนภาพประวัตขิ องพระเยซู ภาพพระแมมาเรีย พระบุตร
พระจิต ภาพนักบุญที่ทําความดีที่หลังการเสียชีวิตไดไปอยูในสวรรค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชอปปง: ที่ถนนอารบัต (Arbat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต ศตวรรษ
ที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูข องชนชัน้ ขุนนาง และศิลปนทีม่ ีผูอุปถัมภ ตอมาใน
สมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเปนยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันถนนอารบัต กลายเปนถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของรัสเซีย เปนแหลงของศิลปน จิตรกร รานขายของทีร่ ะลึก ราน
กาแฟ ศูนยวัฒนธรรม และโรงละคร เปนตน จากนั้นนําทานเที่ยวชม
กรุงมอสโคว (Moscow City) เมืองหลวงของงประเทศรัสเซีย ศูนยกลางทางการเมือง เศรษกิจ การเงิน การศึกษา
และการเดินทางของประเทศ ตั้งอยูใกลกับแมน้ํามัสกวา ในตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยูกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทํา
ใหมอสโควเปนเมือทงทีม่ ีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป และเมื่อครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโคว
ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย
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นําชม: วิคทอรี่ ปารค (Victory Park) ตั้งอยูในบริเวณที่เรียกวา Poklonnaya Gora ซึ่งเปนจุดที่นโปเลียนใชกอง
กําลังทหารลอมรอบมอสโควเพือ่ จะเขาโจมตีในป ค.ศ. 1812 แตไมสําเร็จ
นําชม: ประตูชยั กรุงมอสโคว (The Moscow Triumphal Arch) เปนของขวัญที่ฝรั่งเศสสงใหรัสเซีย เพื่อเปนการ
ขอบคุณที่รัสเซียไมไดทําลายปารีสในชวงสงคราม
นําชม: เนินเขาสแปรโร (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมือง และ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกทีส่ รางในสมัยสตาลิน
ซึ่งทานสามารถถายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่ใกลที่สุด
คือ
มหาวิทยาลัยมอสโคว (Moscow University) เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในรัสเซีย สรางในสมัยพระนางแคทเธอ
รีนมหาราช นอกจากนี้ยงั มีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมาก

นําชม: มหาวิหารเซนต ซาเวียร (Christ the Saviour Cathedral) เปน
มหาวิหารโดมทองทีใ่ หญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัย
ชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ. 1812 โดยพระเจาซาร อเล็กซาน
เดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซีย
ออโทดอกซใชประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติ
นําชม: โนโวดิวชิ ี
คอนแวนน (Novodevichy Convent) เปนอารามชีทมี่ ีความเกาแกอายุ
กวา 300 ป ในอดีตใชเปนเปนที่คุมขังพระนางโซเฟยและบรรดาเชื้อพระ
วงศฝายหญิง ในสมัยราชวงศโรมานอฟ ปจจุบันใชเปนสุสานสําหรับ
สุภาพสตรีคนสําคัญๆ ระดับประเทศไมวาจะเปนอดีตสุภาพสตรีหมายเลข
1 นางไรซา กอบาชอพ ฯลฯ
นําชม: สถานีรถไฟใตดินที่เปดใหสาธารณชนใชบริการ เมือ่ วันที่ 15
พฤษภาคม ป ค.ศ.1935 แบงเปน 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร
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18.00 น.
ค่ํา

และไดรับการยอมรับวาเปนสถานีรถไฟใตดินที่สวยงามที่สุดในโลก งดงามดวยงานทางดานสถาปตยกรรมที่ปราณีต
ออนชอยสวยงามตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดับดวยภาพวาดสีน้ํามัน โคมไฟคริสตัลหรูหราออกแบบตกแตงที่
แตกตางไปตามยุคสมัย เชน กระจก, โมเสก ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึ่งไดรับเหรียญทองชนะเลิศการประกวด
ในงานนิทรรศการนานาชาติที่นครนิวยอรคเมื่อป ค.ศ. 1938 สถานี Kropotkinskayab และ Komsomolskaya ที่ไดรับ
รางวัลกรังคปรีซ
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามฟุตบอล Luzhniki Stadium
ชมการแขงขันฟุตบอลโลก 2018 รอบชิงชนะเลิศ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสูท ี่พัก

วันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561 (3)
เชา
09.40 น.
13.32 น.

ค่ํา

มอสโคว – เซนต ปเตอรสเบิรก – วิหารเซนต ไอแซค – ปอมปราการ
ปเตอรแอนดปอล

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู เซนต ปเตอรสเบิรก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Bullet Train
เดินทางถึง เซนต ปเตอรสเบิรก รถโคชปรับอากาศรอรับทาน
นําทานชม: มหาวิหารเซนต ไอแซค (SAINT ISAACS CATHEDRAL) เปนหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดของรัสเซีย
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สรางในปค.ศ. 1712 โดยมี
โดมทองเปนเอกลักษณ
ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียง
โบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรบั การปรับปรุงเปนโบสถหิน และ
ถูกสรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ที่
ปรารถนาจะใหวหิ ารแหงนี้เปนวิหารที่มคี วามยิ่งใหญที่สุดของ
โลก พระองคจึงทุมเททั้งกําลังคนและกําลังทรัพยอยางมหาศาล
เฉพาะยอดโดมใชทองคําแผนปดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายใน
วิหารประดับประดาดวยหินออน และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใช
เวลากอสรางยาวนานถึง 40 ป
นําทานชม: ปอมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul
fortress) เปนสิ่งกอสรางแรกสุดของเมือง St Petersburg สรางใน
ปค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวยศิลปะ
แบบบารอกเพื่อใชเปนปอมปราการในการปองกันขาศึกรุกราน
ตั้งอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเปน
รูปทรงหกเหลี่ยม กําแพงเปนหินกออิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด
ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสรางขึ้นเมื่อปค.ศ 1712
ดวยการออกแบบของ Domennica Trezzini ตั้งชื่อวิหารแหงนี้
เพื่อเปนเกียรติแดนักบุญปเตอร และนักบุญปอลดเพื่อเปนการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร
ในอดีตเปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง และหามสรางสิ่งกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอก
ซึ่งนับวาแตกตางจากโบสถคริสต ออรโทดอกซทั่วไป และวิหารแหงนีย้ ังเปนที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ เริ่ม
จากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระทั่งถึงกษัตริยองคสุดทายของราชวงศ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสูทพี่ ัก
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วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 (4)
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

เซนต ปเตอรสเบิรก – พระราชวังเฮอมิเทจ – แมน้ําเนวา (ลองเรือ)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําชม กรุงเซนตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg) หรือ เปโตรกราด
หรือ เลนินกราด พระเจาปเตอรมหาราช (PETER THE GREAT) ทรง
โปรดใหสรางเมืองนีข้ ึ้น และในยุคของพระราชินีแคเธอรีน มหาราชินี
(Catherine the Great) ไดทรงชักนํานักปราชญราชบัณฑิต ตลอดจน
ศิลปนแขนงตางๆ จากยุโรป เขามาพํานักอาศัยในที่นครแหงนี้ เพื่อให
พวกเขาสรางความเจริญใหรัสเซีย ทําใหนครแหงนีม้ ีกลิ่นอายยุโรป ทั้ง
ทางดานศิลปกรรมสถาปตยกรรมและวัฒนธรรม ความเปนอยู อีกทั้งเปนเมืองทาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
รัสเซีย จุดศูนยกลางแหงความเจริญที่เกาแกที่สุด สมัยที่เคยเรืองอํานาจในยุโรปไดรับการขนานนามวา "หนาตางของ
ยุโรป" แพราะเปนหนึ่งในเมืองทีม่ ีความสวยงาม มีความเจริญ รุง เรืองทางวัฒนธรรมตะวันตก และถือไดวาเปนเมืองที่
สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก ประกอบดวย 44 เกาะ เชื่อมตอกันดวยแมน้ําลําคลองอีฟ 86 สาย สวยงามจนไดรับ
ฉายาวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” นครแหงนี้เคยเปนเมืองหลวงเกาของรัสเซียมานานกวา 200 ป ตัวเมืองไดรับการ
กลาวขานวาเปนนครที่สวยและสมบูรณมากที่สุดในดานงานสถาปตยกรรมและผังเมือง
นําชม: พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage
Art Museum & Winter Palace) พระราชวังอันยิ่งใหญ อดีตที่ประทับของ
ซารแหงรัสเซีย ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง มีบันไดกวา
200 บันได และความยาวของระเบียงยาวกวา 30 กิโลเมตร เปนที่เก็บ
สมบัติล้ําคาของราชวงศ รวมทั้งสมบัติจากทั่วโลกกวา 2.7 ลานชิ้น รวมทั้ง
ภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเยีย่ มของโลก อาทิ ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่
ราฟาเอล, เอล เกรโกแวนโกะ, ปกัสโซและศิลปนอื่นๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานลองเรือชมวิวทิวทัศนแมน้ําเนวา (Neva river Cruise) นคร
เซนตปเตอรสเบริก แมน้ําเนวา ถือเปนเสนเลือดทีห่ ลอเลี้ยงนครเซ็นตป
เตอรสเบิรก มาเนิน่ นาน ไหลจากทะเลสาบ Lake Lagoga ไปทีอ่ าวฟลด
แลนด ในสวนเหนือของทะเลบอลติก สถานที่ทองเทีย่ วสําคัญๆ ลวน
ตั้งอยูบนฝง แมน้ําเนวา เชน พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage) ปอมป
เตอรแอนดปอล (Peter and Paul Fortress) เรือรบหลวงออโรรา
(Aurora Cruise) เปนตน แมน้ําเนวาจะกลายเปนน้ําแข็งระหวางเดือน
ธันวาคมถึงตนเดือนเมษายน ระยะนี้ไมสามารถเดินเรือไดเลย ชวงเวลาที่นาเทีย่ วที่สุดคือ เดือนกรกฎาคม เปนฤดู
รอน อากาศแจมใส แมน้ําเนวาไดขึ้นชื่อวา "Venice of the North" and "Paradise"
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท ี่พัก
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วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 (5)
เชา

เที่ยง
บาย
15.00 น.
18.45 น.
ค่ํา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรสต หรือ ปเตอรฮอฟ
(Peterhof Palace) ที่ตั้งอยูบนชายฝง ฟนแลนด สรางในสมัยของ
พระเจาปเตอรมหาราช มีชื่อเสียงในดานความงดงามของ
สถาปตยกรรมและสวนน้ําพุที่ยงิ่ ใหญ สถานที่ที่แสดงถึงการ
ผสมผสานอยางลงตัว ระหวางสิง่ ที่สรางสรรคดวยฝมือมนุษยและ
ความงามของธรรมชาติ ภายในประกอบไปดวยหองตางๆมากมาย
ซึ่งถูกประดับประดาไปดวยจิตรกรรมสีทองเหลืองอราม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูส ถานีรถไฟ
ออกเดินทางสู มอสโคว โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Bullet Train
เดินทางถึง กรุงมอสโคว รถโคชปรับอากาศรอรับทาน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 (6)
เชา

เที่ยง

18.25 น.

พระราชวังปเตอรฮอฟ – มอสโคว

มอสโคว – Izmailovo Flea Market – สนามบินมอสโคว – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชอปปง ตลาดอิสมายลอฟ Izmailovo Market เปนเหมือน
ตลาดขายสง หรือตลาดจตุจกั รบานเรา ชมและเลือกซื้อของที่ระลึก
มากมาย อาทิ ตุกตาแมลูกดก ผาคลุมไหลแบบรัสเซี่ยน หมวกเกๆ
เกาๆ หรือจะเปนของใชในยุคโซเวียต นาฬิกาขอมือของแทแอนทีคของ
โซเวียต หรือเครื่องกระเบื้อง เครื่องแกว ผาปูโตะลินิน แมกเนท ในราคา
ที่ตอรองได
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชม: โบสถโฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) สถานที่สําคัญและเปน
โบสถแหงแรกของเมืองซารกอรส สถาปตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง,
โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางในสมัยพระเจาอีวาน เมื่อป ค.ศ.
1559 - ค.ศ.1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตั ุรัสวิหารแหงพระราชวังเค
ลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโก และภาพไอคอน 5 ชั้น, วังพระเจาซาร,
หอระฆัง ตองการสรางใหเหมือนหอระฆังทีจ่ ัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเคลมลิน
แตที่นี่สูงกวาคือสูงถึง 98 เมตร, เสาหินโอบิลลิสกและบอน้ําศักดิ์สิทธิ์
นําทาน เดินทางสูสนามบิน ดามาเดียดาวา (Domodedovo Airport) มอสโคว (Moscow)
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2561 (7)
กรุงเทพฯ
07.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…….
***********************************
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อัตราคาบริการ : ตอทาน (บาท)
ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
พักหองเดี่ยว จายเพิ่ม

421,000
95,000

หมายเหตุ
อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน กรณีคาน้ํามันเพิ่มขึ้น
ทางบริษัทฯ จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของทางโรงแรม และอัตราดังกลาว
ตองมีผูเดินทางอยางนอย 10 ทาน
**ราคาดังกลาวคิด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง **
อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินไทย ชั้นประหยัด
คารถรับสง สนามบิน – โรงแรม และระหวางการนําเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ
คาตั๋วชมฟุตบอล
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท)
มัคคุเทศกมืออาชีพดูแลทานตลอดการเดินทาง
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ ฯ วันที่ 20 ธันวาคม 2560
อัตราดังกลาวไมรวม
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวตางๆ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุในรายการ
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3 % จากคาบริการ
การชําระเงิน
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 50 % ของราคาเต็มจากรายการทองเทีย่ ว ตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการ
จองทัวรในสวนที่เหลือ ทางบริษทั ฯจะขอเก็บกอนเดินทางอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินคามัดจําทั้งหมด
* เมื่อไดรับการยืนยันของตั๋วเครือ่ งบิน และที่พัก ชําระอีกสวนตามจํานวนเต็ม
* ทานจะไดรับการยืนยันการจองทั้งหมดก็ตอเมื่อไดชําระคาทัวรแลวเต็มจํานวนเทานั้น
* กรณีทางบริษทั ฯ มีการชําระคาตั๋วเครื่องบิน หรือคาใชจายอื่นๆ เชน คาโรงแรม ไปแลว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
เชนยกเลิก หรือ ลดจํานวนผูเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายบางสวน หรือทั้งหมด ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
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* ระหวางการเดินทาง ถาทานไมไดทองเทีย่ วพรอมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองเงินหรือ
บริการสวนที่ขาดไปได
การยกเลิกการจองทัวร
* หากมีการยกเลิก 60 วันกอนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
* หากมีการยกเลิก 31 – 45 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 80,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 1 – 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
* หากผูโ ดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
* ปจจุบันการยื่นวีซาฝรั่งเศส ผูเดินทางตองทําการยื่นเอกสารตางๆและสแกนลายนิ้วมือดวยตัวเองเทานั้น พรอมทัง้ ตรวจสอบ
ประวัติการเดินทางและสถานะทางการเงินในปจจุบัน กรอกรายละเอียดสวนบุคคล
* อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของตัว๋ เครื่องบิน กรณีคาน้ํามัน และประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษทั ฯ
จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของทางโรงแรม
* รายการดังกลาวเปนเพียงขอเสนอของบริษัทฯ เทานั้น ยังมิใชการยืนยันการเดินทางจนกวาจะไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ
เปนลายลักษณอักษร และบริษทั ฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม รานอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ
ราคาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยูกับความจําเปนจนไมอาจแกไขได อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือการ
ประทวง ฯลฯ แตบริษัทฯ จะคงไวซึ่งมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ
* โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับโรงแรมที่พักในตางประเทศ การจราจร การ
เปลี่ยนวันแขงขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดที่นอกเหนือความคาดหมาย
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขา
ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือมีการบันทึกดานการประพฤติที่สมุ เสี่ยงไปในทางเสือ่ มเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษทั ฯ ไมอาจคืนเงินทานได ไมวาจํานวนทัง้ หมดหรือบางสวน
* บริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูเดินทางเอง
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
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