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วันแรกของการเดินทาง (1)

2 of 12

กรุงเทพฯ

พบกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ชั้น 4
ประตู 3 แถว D เคานเตอร สายการบินไทย อินเตอร หัวหนาทัวร และเจาหนาที่ บริษัท ไฮไลท อินเตอรเนชั่นนอล ทราเวล
หรือสั้นๆ วา HIT รอตอนรับและคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารการเดินทาง
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิดเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหาม
นําติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลาเปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหไมเกิน10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดง
ตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ [ICAO]
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ
หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
23.00 น.

วันที่สองของการเดินทาง (2)
01.10 น.
07.00 น.

12.00 น.

15.00 น.

17.00 น.

กรุงเทพฯ – กรุงสตอกโฮลม (สวีเดน) – กรุงเฮลซิงกิ (ฟนแลนด)

ออกเดินทางสู กรุงสตอกโฮลม (Stockholm) โดยเที่ยวบินที่ TG 960 (ใชเวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง 50 นาที)
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสตอกโฮลม-อารลันดา “Stockholm Arlanda International Airport”
กรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) ประเทศสวีเดน (Sweden) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นําคณะเดิน
ทางเขาสู กรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ที่โอบลอมดวย ทะเลสาบ
เมลารัน “Malaren Lake” และมีที่ตั้งอยูริม ทะเลบอลติค “Baltic Sea” นําทานนั่งรถเที่ยวชมเมืองหลวงแหงนี้
ดวยภูมิประเทศอันเปนที่ตงั้ ของเมืองที่ประกอบไปดวยเกาะมากมายหลายรอยเกาะ แตมีเกาะใหญๆ เพียง 14 เกาะ ซึ่งไดรับ
การขนานนามวา ความงามบนผิวน้ํา “Beauty on the Water” หรือ “ราชินแี หงทะเลบอลติค” นําทานเริ่มตนกันที่
จุดชมวิว บนเนินเขาซึ่งเปนจุดทีม่ องเห็นสภาพเมืองโดยรวมไดอยางดีและสวยงามที่สุด แลวเขาสู เกาะแกมลา สแตน
“Gamla Stan” ซึ่งเปนเขตเมืองเกาที่มีอายุกวา 700 ป เปนจุดกําเนิด กรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) และเปนที่ตงั้
ของ พระราชวังหลวง “Royal Palace” ที่ไดถูกสรางขึน้ ใหมในสถาปตยกรรมแบบบาร็อค สวนภายในตกแตงดวย
ศิลปะแบบโรโกโก ปจจุบันใชพนื้ ทีบ่ างสวนเปนที่รับรองแขกเมือง และราชอาคันตุกะ นอกจากนี้ยงั มี โบสถหลวง
“Storkyrkan” โบสถคูบานคูเมือง จากนั้นนําทานเขาชม พิพธ
ิ ภัณฑเรือวาซา “Wasa Museum” เปนเรือรบที่
นับวามีอานุภาพรายแรงที่สุดในยุคนั้น แตหลังจากเดินทางออกจากทาไดเพียง 1,500 หลา ก็คอยๆจมลงสูกนทะเลลึก
35 เมตร และถูกทิ้งไวนานถึง 333 ป จนมีการกูขนึ้ มาทั้งลําในปค.ศ. 1961และไดรบั การซอมแซมใหเหมือนเดิม
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระทานยาน ถนนฮามนกาทาน “Hamngatan” ถนนสายชอปปงของเมือง มี หางสรรพสินคา “NK” ซึง่ จัดเปน
หางสรรพสินคา ขนาดใหญ ใหทา นอิสระกับการชอปปงกันตามอัธยาศัย
เดินทางสูทาเรือ เพื่อทําการเชคอินกอนขึ้น เรือสําราญซิลเลียไลน “Silja Line” เรือสําราญขนาดมหึมาซึ่งเปนเรือสมุทร
ขนาดใหญที่สุดของสแกนดิเนเวีย ลองผาน ทะเลบอลติค “Baltic Sea” มุงหนาสู กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวง
ของ ประเทศฟนแลนด (Finland) เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ เชน หองเลนเกมตางๆ โรงภาพยนตร
ภัตตาคาร บาร คาสิโน ไนตคลับ รานคาปลอดภาษีที่จําหนายสินคาหลากหลายชนิด ในราคาที่พเิ ศษสุดๆ
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ
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พักคางคืน บนเรือสําราญ

วันที่สามของการเดินทาง (3)
08.00 น.

12.30 น.

18.30 น.

Silja Line แบบ Sea View

กรุงเฮลซิงกิ

อาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ
หลังจากเรือเทียบทา (เวลาทองถิน่ เวลาเร็วกวาสวีเดน 1 ชั่วโมง และ ชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นําทานเที่ยวชม
กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงของ ประเทศฟนแลนด (Finland) เมืองซึ่งตั้งอยูบริเวณ อาวฟนแลนด
“Finland Gulf” และบริเวณรอบๆ อาวนี้เอง ที่มีสถาปตยกรรมอันงดงาม และคงความเปนเอกลักษณไว จุดแรกนําทาน
ไปชม อนุสาวรียซิเบลิอุส “Sibelius Monument” อนุสาวรียแหงนี้ตงั้ อยูใน สวนสาธารณะซิเบลิอุส “Sibelius
Park” ถูกสรางขึ้นเพื่อสดุดีใหแกนักประพันธเพลงคลาสสิกชื่อดัง เปนผูแตงเพลงฟนแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟนนใหลุก
ขึ้นมาเรียกรองเอกราชจากรัสเซีย (Russia) ลักษณะเปนอนุสาวรียที่แปลกตามากๆ เปนการสรางโดยนําเอาแทงเหล็ก
จํานวน 600 แทง มาเชื่อมเขาดวยกันจนออกมาเปนรูปรางของออรแกนลม ที่มีความสูง 85 ม. กวาง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. และ
หนักถึง 24 ตันตั้งอยูกลางแจงอยางโดดเดนเปนสงา ตอดวย โบสถเทมเปลิโอคิโอ “Temppeliaukio Church” หรือ
เปนที่รูจักกันในนาม โบสถหิน “Rock Church” แตเดิมเปนภูหินแกรนิตใหญที่ตั้งเกะกะอยูกลางเมือง เกือบจะถูก
ระเบิดทิ้งอยูรอมรอ โชคดีที่มีการระดมความเห็นเสนอใหกอสรางเปนโบสถ จนกลายเปนสถานที่ขนึ้ ชื่อมาจนทุกวันนี้
โดยเฉพาะชาวญี่ปุนที่มักจะเดินทางมาประกอบพิธีสมรสกันที่นี่ อาจจะเปนเพราะลักษณะโบสถแหงนี้เกไกดวยดีไซน ผนัง
เปนหินแกรนิต ดานบนระบายโปรงใหแสงเขา หลังคาประดับดวยลวดทองแดงหนา 1 นิ้ว นํามาขดเปนวงกลมใหญดูแปลก
ตา แตชวนใหหวาดเสียวไมไดสําหรับพวกที่ชอบสาบานใหฟาผา
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานไปตอกันที่ เซเนท สแควร “Senate Square” จัตุรัสกลางเมืองที่ใชจัดกิจกรรมใหญๆ กลางจัตุรัสมี อนุสาวรีย
พระเจาอเล็กซานเดอร ที่ 2 “Alexander II Monument” ประดิษฐานอยู ถัดไปดานบนเปน วิหารอุสเพนสกี้
“Uspensy Cathedral” เดนตระหงานตามแบบฉบับสถาปตยกรรมรัสเซีย เนื่องจากถูกปกครองดวยรัสเซีย มานาน
ถึง 100 ป และใหทานมีเวลาอิสระในการเลือกชอปปง สินคาบน ถนนเอสปลานาดิ “Esplanadi Street” แหลงชอปปง
ใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินคาพื้นเมือง และ หางสรรพสินคา สตอกแมนน “Stockmann”
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ Sokos Hotel หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
05.30 น.

3 of 12

กรุงเฮลซิงกิ – เซนตปเตอรเบิรก (รัสเซีย)

อาหารเชาแบบปกนิก พรอมนําทานออกเดินทางสูสถานีรถไฟ

นําทานขึน้ รถไฟความเร็วสูง “Allegro Train” เขาสู เมืองเซนตปเตอรเบิรก (St Petersburg) ประเทศรัสเซีย
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(Russia) (ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ในการเดินทาง)

11.30 น.

18.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานนําทานเขาชม พระราชวังฤดูรอน เปโตรควาเรสต “Peterhof Palace” พระราชวังที่สวยงามไมเหมือนใคร และ
เปนที่หนึ่งของความใหญโตทีส่ ุดใน รัสเซีย
(Russia) ซึ่งแสดงใหเห็น ถึงการสืบทอด
ประเพณีแหงสากล รวมทั้งความ สําเร็จ ความกลา
หาญและความเกงกาจ ดวยตัวอยางของกลุม
สถาปตยกรรม ประติมากรรมและกลุมวิศวกรรมที่
สอดสานความงามของศิลปะเขากับภูมิประเทศที่
สวยงาม ที่ตั้งอยูทางริมฝง ทะเลบอลติก “Baltic
Sea” จึงทําใหพระราชวังแหงนีจ้ ัดวาเปนรูปแบบ
และเปนตัวอยางที่ดที ี่สุดของการออกแบบ
พระราชวังและสวนที่สมบูรณแบบที่สุดและนับเปนหนึ่งในบรรดาสุดยอดที่สุดของสถาปตยกรรมของโลก ภายในเต็มไป
ดวยหองหับ และ ทองพระโรง “Throne Rooms” มากมาย ประดับดวยจิตรกรรมอันตระการตาไมวาจะเปน หองบอล
รูม “The State Rooms” หองทองพระโรง “Throne Rooms” ขาวของทุกชิ้นที่จดั วางอยูในพระราชวังแหงนี้ ชวน
ใหตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมอันวิจิตรบรรจงถูกตกแตงไวอยางงดงาม เมื่อเดินลงบันไดมาดานหนาทุกทานจะไดตื่นตา
ตื่นใจกับประติมากรรมน้ําพุสุดอลังการดวยทองเหลืองอราม พรอมอุทยานพฤกษานานาพันธุใหความรมรื่นไดอยางลงตัว
จากนั้น นําทานไปแวะถายรูปดานหนาของ วิหารเซ็นตไอแซค “St Isaac’Catheral” เปนวิหารที่มีความยิ่งใหญล้ําคา
ดวยยอดโดมทีท่ ําดวยทองคําบริสทุ ธิน์ ้ําหนักถึง 100 กิโลกรัมอยางงดงาม และยังเปนโดมที่สูงเปนอันดับสามของโลกอีก
ดวย ซึ่งตั้งสูงเดนเปนสงาอยู ณ ใจกลางเมือง ผลงานของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ใชเวลาออกแบบและกอสรางนานถึง 40 ป
โดยใชแรงงานกวา 400,000 คน ภายในวิหารนั้นถูกประดับประดาไปดวยภาพวาด ภาพไอคอน และโมเสกที่สวยงาม
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ Park Inn Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง (5)
07.00 น.

เซนตปเตอรเบิรก

อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู ซารสกาเยเซโล “Tsarskoe Selo” พระราชวังที่งดงามลอมรอบไปดวยสวนขนาดใหญ อาคารที่
งดงามที่สุดและเปนจุดเดนไดแก พระราชวังแคทเธอรีน “Catherine’s Palace” ที่สวยงามแหงหนึ่งในของประเทศ
สะดุดตาดวยหองตางๆ นับรอยทีต่ กแตงไวอยางงดงามในสไตลฝรัง่ เศส แบบดั้งเดิมของพระราชวังถูกออกแบบโดย
สถาปนิกอิตาเลียน ดังนัน้ การออกแบบจะเนนในเรื่องความสงางาม ออนชอย และหรูหรา แตพระนางแคทเธอรีน มหาราช
ตองการเห็นความแตกตาง สําหรับการตกแตงภายใน จึงทรงมอบหมายใหสถาปนิกคนโปรด ชารล คาเมรอน เปนคนแก
บางสวน พระราชวังแหงนี้จงึ เปนเครื่องรับประกันผลงานของเขาไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ หองชารล คาเมรอน “Charles
Cameron Room” แมจะเปนงานชิ้นแรกของเขากับราชสํานักรัสเซียก็ตาม หองตางๆ เปนหองใหมที่ถูกสรางขึ้น
เลียนแบบของเกา จัดแสดงของใชและของสะสมในยุคนั้นๆ ซึ่งเปนการยากที่จะทําใหสวยงาม เชนดั่งเกาได ชม หองโถง
ใหญหรือหองบอลรูม “The Great Hall” เปนหองที่สวยงาม สวนหนาตางจะทําการประดับประดาดวยกระจก สวน
เทียนจะทําการลงลักปดทองใหดูเหลืองอรามตามศิลปะบารอก ทําใหหองโถง “The Great Hall” ดูแลวโออาสวยงาม
มากยิ่งขึ้น หองอําพัน “Amber Room” เปนหองที่ไมควรพลาดชม เนื่องจากภายในหองนัน้ ไดรบั การตกแตงอยาง
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12.00 น.

18.30 น.

สวยงาม โดยเฉพาะภาพที่ใชตกแตงตามผนังและเพดานนั้น สวนใหญมักสรางขึ้นจากอําพันทั้งหมด หองอาหารค่ําสีเขียว
“Green Dining Room” เปนหองที่มีลักษณะเดนดวยศิลปะคลาสสิกแตกลมกลืนดวยความหรูหราไมแพที่ใด และ
ภายในหองอาหารค่ํานั้นก็ยังมีการจัดแสดงปูนปนทีท่ ําการแกะสลักไวไดอยางสวยงามมากตกแตงอยูในหองนั้นดวย ฯลฯ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาชมความยิ่งใหญของ พระราชวังฤดูหนาว “The Hermitage Palace” ที่ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา
1,050 หอง ณ สถานที่แหงนี้เคยใชเปนทีร่ ับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย และ
รัสเซีย พรอมทั้งทรงรวมพระฉายกับพระเจาซารนิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซีย (Russia) อีกดวย เดินเขาหองนัน้ ออกหองนี้
จากหนาวกลายเปนรอน แตละหองที่แวะเวียนเขาไป ลวนถูกตกแตงไวอยางวิจิตรตระการตา ปจจุบันพระราชวังแหงนี้
ไดถูกใชเปน พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ “The Hermitage” ที่ เก็บรวบรวมสิ่งของล้ําคาจากทั่วโลกกวา 3 ลานชิ้น แตที่ดูแลว
อัศจรรยใจ คงเปนหองโถงใหญที่มีลวดลายบนเพดานกับบนพื้นหองเปนลายเดียวกันรวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของ
โลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี,่ ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโก และอีกมากมายใหไดชื่นชมเปนสิ่งที่ไมควรพลาดเมื่อมาถึง
พระราชวังแหงนี้ แลวไปแวะถายรูปกับ โบสถหยดเลือด “Church on Spilled Blood” สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึง
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม ณ บริเวณที่ตั้งของโบสถ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.1881 จึงมีชื่ออีกอยาง
หนึ่งวา โบสถแหงการฟนคืนชีพ “Church of the Resurrection” หรือทีค่ นรัสเซียรูจักกันทั่วไปในชื่อ
โบสถโมเสค “Church Mosaic” ซึ่งภายในโบสถประดับประดาดวยรูปภาพโมเสคขนาดใหญอยางวิจิตรตระการตา
โบสถดังกลาวสรางขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชน ในศตวรรษที่ 17 โดยมีรูปรางคลายกับ โบสถเซ็นตบาซิล “St.Basil
Cathedral” ใน กรุงมอสโคว (Moscow)ใชเวลาการกอสราง 20 ป (ค.ศ.1887-1907) แตในยุคโซเวียตโบสถแหงนี้ได
กลายเปนโรงเก็บมันฝรั่งประจําเมือง และไดมีการซอมแซมครั้งใหญในชวงทศวรรษ 1990 และเปดเปนพิพิธภัณฑในป 1997
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ Park Inn Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง (6)
05.00 น.

12.00 น.

5 of 12

เซนตปเตอรเบิรก – กรุงมอสโคว

อาหารเชา แบบปคนิคของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู กรุงมอสโคว (Moscow) โดยรถไฟดวน Sapsan รถไฟความเร็วสูง โดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ
250 กิโลเมตรตอชั่วโมง (ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ในการเดินทาง)

เมื่อเดินทางถึง กรุงมอสโคว (Moscow) เมืองหลวงและเมืองศูนยกลางของ ประเทศรัสเซีย (Russia) ที่ภายหลังจาก
การเปดประเทศ นับเปนเมืองหลวงที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็วที่สดุ อีกเมืองหนึ่งของโลก และจากการจัดอันดับเมื่อไมนาน
มานี้ นําทานเดินทางสูภัตตาคาร
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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หลังอาหาร นําทานชม กรุงมอสโคว (Moscow) กันที่ ยอดเขาสแปโรว “Sparrow Hill” จุดสูงสุดของ กรุงมอสโคว
(Moscow) เปนเนินเขาขนาดใหญไมสูงมากเปนสถานที่ยอดนิยม สําหรับการชมวิวทิวทัศนอันวางไกลสวยงามของ
กรุงมอสโคว (Moscow) อยางสุดลูกหูลูกตา ใกลๆ กันนั้น ทานจะสังเกตเห็นอาคารสูงยอดแหลมในแบบของสตาลิน ซึ่ง
มีอยู 7 อาคารดวยกัน เรียกวา The Seven Stalinist-Gothic อาคารที่สูงที่สุดในบรรดาอาคารทั้ง 7 ก็คือ อาคารดาน
ตรงขามลานชมวิว นั้นคืออาคารของ มหาวิทยาลัยมอสโคว “Moscow University” สรางในสมัยสตาลิน สรางเสร็จ
ใน พ.ศ. 2496 สูงถึง 36 ชั้น บรรดาผูนํา รัสเซีย (Russia) และผูมชี ื่อเสียง ลวนแลวแตเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแหงนี้
นําทานสัมผัสบรรยากาศแบบชาวมอสโคว ดวยการนั่งรถไฟใตดิน เพื่อไปชม สถานีรถไฟใตดนิ “Metro Station” ใน
กรุงมอสโคว (Moscow) เริ่มกอสรางใน พ.ศ. 2474 ตามโครงการพัฒนาประเทศของโจเซฟ สตาลิน ใชกําลังทหาร
ประชาชนราว 13,000 คน และไมมีประเทศใดในโลกที่จะสราง สถานีรถไฟใตดิน “Metro Station” ไดงดงามประณีต
เทาใน กรุงมอสโคว (Moscow) สาเหตุเพราะพรรคคอมมิวนิสตแหง โซเวียต (Soviet) ตองการแสดงความยิ่งใหญ
โฆษณาชวนเชื่อใหประชาชนชื่นชอบในพรรค ยกยองผูนําพรรค และวีรบุรุษสงครามตองการบอกเลา เรื่องราวการปฏิวัติ
การตอสู และชีวิตความเปนอยูประจําวันของชาวโซเวียต ใหเกิดความรักชาติ และภาคภูมิใจในชาติ

18.30 น.

ใหอิสระทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสิ้นคาหลากหลายชนิด เปนการสงทายที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ “Izmailovsky
Market” ตลาดขายสินคาพื้นเมืองซึ่งทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
อาทิเชน ตุกตามาทรอชกา (แมลูกดก) ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม พวงกุญแจ ไมแกะสลัก และสินคาของที่
ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ Best Western Plus Moscow Vega Hotel หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
07.00 น.

กรุงมอสโคว

อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานนั่งรถผานชมเมืองไปเรื่อยๆ จะเห็น วิหารคริสต เดอะชาวอย “Cathedral of Chirst the Savoir” วิหารโดม
ทองทีใ่ หญที่สุดใน กรุงมอสโคว (Moscow) มีความหมายวา วิหารแหงพระเยซูคริสต ผูไถบาป สรางในป พ.ศ. 2382
เสร็จสมบูรณใน พ.ศ. 2426 ใชเวลาในการกอสรางถึง 44 ป เปนผลงานที่มีชื่อเสียงออกแบบโดย Konstantin Thon
โดย วิหารคริสต เดอะชาวอย “Cathedral of Chirst The Savoir” ตั้งอยูใจกลางเมืองติดกับ แมน้ํามอสโคว
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“Moscow River” วิหารแหงนี้สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนาโปเลียน เมื่อป 1812 โดยพระเจาซาร

12.00 น.

อเล็กซานที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เมื่อทานเขาไปดานในก็จะพบกับความงดงามอลังการของการประดับตกแตง
กระจกสีภายใน รวมไปถึงภาพเขียนของพระเยซู และนักบุญตางๆ ที่วาดขึ้นอยางวิจติ ร และเปนสถานที่สําคัญของนิกาย
รัสเซียน โดยจุดหมายของเราอยูท ี่ พระราชวังเครมลิน “Kremlin Palace” สัญลักษณแหงอดีตอันยิ่งใหญ ศูนยกลาง
แหงประวัติศาสตร นําทานเขาสูบ ริเวณ พระราชวังเครมลิน “Kremlin Palace” หลังจากเดินผานสะพานดาวเขามา
จุดแรกคือ ปนใหญพระเจาซาร “The Tsar’s Cannon” ที่ตั้งตระหงานอยูด านหนา เดินมาไดสกั พักก็มาถึงบริเวณที่
เรียกกันวา จัตุรัสวิหาร “Cathedral Square” เปนบริเวณที่มวี ิหารรวมกันหลายแหง อาทิ วิหารอันนันซิเอชั่น
“Annunciation Cathedral” ตรงขามกับวิหารนี้ก็จะเปน วิหารอัสสัมชัญ “Assumption Cathedral” วิหารที่
ถือวามีความสําคัญที่สุดในพระราชวังเครมลิน “Kremlin Palace” เพราะเปนสถานทีป่ ระกอบพิธีสําคัญตางๆ ของ
ราชวงศรัสเซีย
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูบริเวณ จัตุรัสแดง “Red Square” หัวใจของ กรุงมอสโคว (Moscow) และของประเทศ เคยใชเปนที่
ชุมนุมทางทหารในยุคของ สหภาพโซเวียต (Soviet) ถือเปนเหตุการณสําคัญที่เกิดขึน้ ที่นี่ พูดถึง จัตุรัสแดง

“Red Square” ดวยสถาปตยกรรมรอบๆ จัตุรัสแดง “Red Square” ดวยอาคารรอบๆ เปนสีแดง จึงถูกเรียกวา จัตุรส
ั

17.00 น.

แดง “Red Square” สีแดงในที่นี้ชาวรัสเซียหมายถึงสิ่งสวยงาม แตปจจุบันไดกลายเปนสถานทีท่ องเที่ยวของคนจากทั่ว
ทุกมุมโลก และยังใชในการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสตางไมวาจะเปน วันขึ้นปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึก
สงครามโลกครั้งที่ 2 อีกดวย อิสระทานเดินชม จัตุรัสแดง “Red Square” ซึ่งถือเปนลานที่มีกิจกรรมและมีคนมาเที่ยว
มากที่สุดของ กรุงมอสโคว (Moscow) และยังมีสถาปตยกรรมที่สวยงาม อาทิ หางสรรพสินคากุม “Gum” หางเกาแก
ของประเทศรัสเซีย (Russia) และ โบสถเซ็นตบาซิล “St.Basil Cathedral” สถาปตยกรรมที่แสนวิจิตรพิสดาร
งดงามแปลกตา ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาอีวานจอมโหดในศตวรรษที่ 16 เพื่อเปนการเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซีย
ในการยึดครอง แควนคาซาน (Kazan) พิพิธภัณฑประวัติศาสตร “Historical Museum” อนุสรณสถาน
เลนิน “Lenin Mausoleum” ซึ่งเปนบุคคลสําคัญของ ประเทศรัสเซีย (Russia)
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานชมความนารัก กับการแสดงละครสัตว รัสเซี่ยนเซอรคัส “Russian Circus” การแสดงอันนาทึ่งของ
สัตวแสนรูที่ไดรับการฝกหัดมาเปนอยางดี

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR

318/141 ËÁÙºÒ¹àÁÍÃÃÔ· à¾ÅÊ ÅÒ´¾ÃÒÇ 87 áÂ¡ 10 á¢Ç§¤ÅÍ§à¨Ò¤Ø³ÊÔ§Ë à¢µÇÑ§·Í§ËÅÒ§ ¡·Á. 10310

Sweden Finland & Russia 9 Days May - Aug 2019

8 of 12

*** ขอสงวนสิทธิ์ในกรณี ละครสัตวงดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินใหทานละ 1,000 บาท ***
พักคางคืน ณ Best Western Plus Moscow Vega Hotel หรือเทียบเทา

วันที่แปดของการเดินทาง (8)
07.00 น.

12.00 น.

18.25 น.

อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางออกนอกเมืองสักเล็กนอย สู เมืองเซอรกาเยฟโปสาด (Sergiev Posad) (ระยะทาง 75 กิโลเมตรใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ) หรือ ทีค่ นไทยรูจ ักกันในชื่อ เมืองซากอรส (Zagorsk) เมืองที่มีความโดดเดน
ทางดานสถาปตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแตสมัย ศตวรรษที่ 15-18 นําทานชม เมืองเซอรกาเยฟโปสาด (Sergiev
Posad) เมืองแหงนี้เปนเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ มีรานอาหารนารักนานั่งหลายแหงแถมยังมีรานขายหนังสือและของที่ระลึก
ในราคายอมเยาอีกตางหาก สถานที่แรกคือ ชม ศาสนาสถานทรินิตขี้ องเซนตเซอรเจียส “Trinity Monastery of
St. Sergius” ซึ่งเปนหนึ่งในอารามออรโธดอกซที่สวยที่สุดใน รัสเซีย (Russia) โดยอารามถูกสรางขึ้นในชวง
ศตวรรษที่ 14 เพื่อเปนเกียรติแด นักบุญเซนตเซอรเจียส ปจจุบันอารามแหงนี้ไดกลายเปนศูนยรวมชาวคริสตนิกายออรโธ
ดอกซที่ ใหญที่สดุ ในรัสเซีย (Russia) ปจจุบนั เปนทีฝ่ งศพของบอริส โกดูนอฟ นําทานเขาชม ศาสนาสถานทรินิตี้ของ
เซนตเซอรเจียส “Trinity Monastery of St.Sergius” ซึ่งภายในมีสิ่งสําคัญภายในมากมาย นําทานเดินดูไป
พรอมๆ กัน เริ่มจากโบสถที่สําคัญที่สุดในที่แหงนี้ นัน่ ก็คือ โบสถโฮลี ทรีนิตี้ “Holy Trinity Monastery” ซึ่งเปน
โบสถแหงแรกของเมือง อีกทัง้ ยังเปนที่ฝงศพของนักบุญเซอรเจียส อีกดวย แลวนําทานมายัง โบสถอัสสัมชัญ
“Cathedral of the Assumption” โบสถสําคัญอีกแหงหนึ่งที่นี่ ภายในโบสถมีโลงศพของนักบวชสําคัญๆ อยู
มากมาย มีภาพวาดไอคอน และโคมไฟระยาสวยงามมากเชนกัน ออกมาดานนอกแลว มองไปทางดานหนาก็จะเห็นอาคาร
สามชั้นสีแดงสวยงาม นั่นก็คือ สุสานของพระเจาซารและครอบครัว “Tsars’ Apartments” และใกลๆ กันนั้นก็จะ
เปน บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ “Holy Spring” ซึ่งมีตํานานวาไววามีชายตาบอดไดมาลางหนาที่ตาน้ําแหงนี้แลวทําใหตาที่บอด
สามารถมองเห็นไดอีกครัง้ จึงมีผคู นมากมายที่ตองการไดน้ําจากทีน่ ี่ไปดื่มกินเพื่อความเปนมงคล แลวกอนรับประทาน
อาหารกลางวัน อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกบริเวณดานหนาศาสนสถานกอน เดินทางไปทานอาหาร
กลางวัน และตองไมพลาดที่จะซือ้ ตุกตามาทรอชกา Matroshka หรือ ตุกตาแมลูกดก ที่เปนของที่ระลึกขึ้นชื่อ ซึ่งก็มีให
เลือกทั้งตัวเล็กตัวใหญ ลูกดกมากดกนอยตางกันไป อีกทัง้ ยังมีเครื่องประดับ ผาพันคอ ภาพวาด ภาพปกอีกมาก ดูเพลินซื้อ
เพลินกันเลยทีเดียว
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางเขาสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว “Domodedovo
International Airport” กรุงมอสโคว (Moscow) (ระยะทาง 118 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
30 นาที)
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TG 975 (ใชเวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 5 นาที)

วันทีเ่ กาของการเดินทาง (9)
07.30 น.

กรุงมอสโคว – เซอรกาเยฟโปสาด – กรุงมอสโคว

กรุงเทพฯ

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ
(Bangkok) โดยสวัสดิภาพ
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
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หมายเหตุ
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 10 วัน
และยินดีทจี่ ะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนใหหากทานตองการ
- โรงแรมที่พักตามบริษัทจัดใหในรายการหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน) พรอมอาหารเชาหากวันเขาพักตรงกับงาน
เทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆอันเปนผลทีท่ ําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมืองโดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอาทิการลาชาของสายการบินการนัดหยุดงาน,
- บริษท
ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัตเิ หตุฯลฯทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
- บริษัทฯตองขอกราบอภัยในการสงวนสิทธิ์ในการไมรับผูเดินทางที่เปนเด็กอายุต่ํากวา 2 ขวบและทานที่ตองใช Wheelchair เวนแตมีการ
ตกลงกับพนักงานขาย
- บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมคนื เงินคาทัวรทงั้ หมดหากทานใชหนังสือเดินทางขาราชการแลวถูกปฎิเสธการเขาหรือออกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง
- ในกรณีที่ทานที่จะตองออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศโปรดแจงพนักงานขายเพื่อขอการันตีวากรุปออกเดินทางแนนอนกอนหากทาน
ออกตั๋วโดยไมไดรับคํายืนยันจากพนักงานขายแลวกรุปนั้นออกเดินทางไมไดบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบทุกกรณี
- เนื่องจากการทองเที่ยวนีเ้ ปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษท
ั ตัวแทนในตางประเทศทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืนในกรณีที่ทา น
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นที่ทางทัวรจดั ใหยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
- บริษท
ั ฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นและจะไมคนื เงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวหากทานถูกปฏิเสธวีซาหรือการเขาเมือง อัน
เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมืองฯลฯ
- รบกวนทานอานหมายเหตุทุกขอกอนทําการจองและวางมัดจําทัวรเพื่อใหทานไดเดินทางไปกับ HIT อยางมีความสุข
-

อัตราคาบริการ พฤษภาคม – มิถุนายน 2562
ผูใหญ พักหองคู
ทานละ 96,900.- บาท
เด็ก อายุระหวาง 2 – 12 ป พักกับผูใ หญ 1 ทาน ทานละ 95,000.- บาท
เด็ก อายุระหวาง 2 – 12 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน ทานละ 87,900.- บาท
หักตั๋วเครื่องบิน (ผูใหญ)
ทานละ 30,000.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ 15,000.- บาท
อัตราคาบริการ กรกฎาคม – สิงหาคม 2562
ผูใหญ พักหองคู
ทานละ 98,900.- บาท
เด็ก อายุระหวาง 2 – 12 ป พักกับผูใ หญ 1 ทาน ทานละ 97,000.- บาท
เด็ก อายุระหวาง 2 – 12 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน ทานละ 89,900.- บาท
หักตั๋วเครื่องบิน (ผูใหญ)
ทานละ 32,000.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ 16,000.- บาท
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อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทองเที่ยว สายการบินไทยอินเตอร เสนทาง กรุงเทพฯ – สตอกโฮลม // มอสโคว – กรุงเทพฯ
** Tax – Insurance – Fuel Charge** ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมกราคม 2562
2. ภาษีสนามบินทุกแหง
3. คาธรรมเนียมในการขอวีซา
4. รถบัสปรับอากาศสภาพดี นําทานเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
5. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จํานวน 5 คืน และ บนเรือสําราญ 1 คืน พรอมอาหารเชา
6. รถไฟดวนภายในประเทศเสนทาง กรุงเฮลซิงกิ – เซนตปเตอรเบิรก , เซนตปเตอรเบิรก – มอสโคว
7. คาเขาชมสถานที่ทอ งเที่ยวตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
8. คาทิปคนขับรถและไกคทองถิ่น
9. คาอาหาร รวมเปนอาหารกลางวัน 7 มื้อ และอาหารค่ํา 6 มื้อ
10. หัวหนาทัวรผูมปี ระสบการณนําเที่ยว ใหความรู สนุกสนานและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
11. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปขึ้นไป คาประกันอุบัติเหตุระหวางการ
เดินทาง 50%)

อัตรานี้ไมรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวในโรงแรม อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดืม่ ในหองพัก, คาอาหารที่สั่งมาทานในหองพัก ฯลฯ
คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในรานอาหาร ทีน่ อกเหนือจากทางทัวรจัดให
คาทิปหัวหนาทัวร ขึ้นอยูกบั การบริการ
อัตราผกผันน้ํามันและภาษีตางๆ หากมีการปรับขึน้ จากสายการบิน
คาบริการยกกระเปาใบใหญ ขึ้นสูห องพัก

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน
คืนเต็มจํานวน
 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึ้นไป
หักคาใชจาย ทานละ 30,000.- บาท
 ยกเลิกกอนเดินทาง 15 - 19 วัน
หักคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 14 วัน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ ารไมคืนคาใชจายทั้งหมด
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 21 วัน โดยไมเสียคาใชจาย และ 30 วันกอนการ
เดินทางในชวงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

โรงแรมและหองพัก
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีทที่ านมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room)
ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทาน
ไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
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 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวง
ฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

สัมภาระ และ คาพนักงานยกสัมภาระ









สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด/
Economy Class Passenger)การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินทีท่ านไมอาจปฏิเสธได
สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้ เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง
ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบนิ ดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจา ยในน้ําหนักสวนทีเ่ กิน
กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปาสะพาย

เอกสารในการยื่นวีซาเชงเกน
1. พาสปอรตที่มีอายุคงเหลือไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถามีเลมเกาโปรดแนบมาดวย)
2. รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป ฉากหลังสีขาวเทานั้น ถายไวไมเกิน 6 เดือน และอัดจากรานถายรูปเทานั้น (สถานทูตเขมงวดมากเรือ่ งรูปถาย)
3. ทะเบียนบาน บัตรประชาชน (สูตบิ ัตรกรณีที่อายุต่ํากวา 20 ป)ทะเบียนสมรส-หยา-มรณะบัตร(ถามี โดยเฉพาะทานที่ใชคํานําหนาเปน
นาง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถามี) (เปนสําเนาทัง้ หมด)
4. หลักฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใสชื่อสถานทูตเทานัน้ !!!
 ใชหนังสือรับรองจากสถานทีท่ ํางานเปนภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน วันทีเ่ ขาทํางานและระบุวันลา
 เจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา และหนังสือรับรองจดทะเบียนหุน สวน หากไมจดทะเบียน ใชเอกสารการเสียภาษี
 นักเรียน นักศึกษา ใหใชหนังสือรับรองการเรียนเปนภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู
 ประกอบอาชีพอิสระ ทําจดหมายรับรองตนเองเปนภาษาอังกฤษ ระบุรายไดตอเดือน พรอมทัง้ เอกสารการเสียภาษี
5.

หลักฐานการเงิน
 กรณีออกคาใชจายเอง ใชหนังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเปนภาษาอังกฤษ พรอมสําเนาสมุดบัญชี
เคลื่อนไหวยอนหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเปนปจจุบนั ) สามารถใชบัญชีฝากประจําในการประกอบการยื่นเพิ่มเติมได แตตองใช
หนังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เปนภาษาอังกฤษ และสําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน (สถานทูตไมรับบัญชีกระแส
รายวัน)

 กรณีมีผูออกคาใชจายให ใหบคุ คลที่ออกคาใชจาย (ตองเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกันเทานัน้ ) ทําหนังสือรับรองบัญชีที่ออกจาก

6.

ทางธนาคาร และระบุชื่อผูเ ดินทางในหนังสือรับรอง พรอมสําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน พรอมแนบสําเนาทะเบียนบาน และ
บัตรประชาชนของผูออกคาใชจายให
หนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) ในกรณีเด็กไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือทานใดทาน
หนึ่ง ทําที่เขตหรืออําเภอเทานัน้ พรอมสําเนาบัตรประชาชน
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แบบฟอรมการจองทัวร
พนักงานที่ติดตอ...................................... ชื่อผูจอง..........................................................................................
เบอรติดตอ..........................................................................โปรแกรม..............................................................
กําหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................
จํานวน ผูใหญ......................... ทาน เด็กอายุ 2-12 ป................................ทาน เด็กอายุต่ํากวา 2 ป........................ ทาน
สมาชิกผูรวมเดินทาง
** กรุณากรอกขอมูลภาษาอังกฤษตาม หนาพาสปอรต และ ระบุขอ มูลประเภทอาหารที่ตองการ เชน ไมทานสัตวปก ไมทานเนือ้ วัว **
No.

NAME

No.Passport

Date of birth

ROP.
No.

ประเภท
หอง

Remark , Request
Seat , Food

1
2
3
4
5
6
7

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชําระมัดจําทานละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทําการจอง โดยโอนผาน
ชื่อบัญชี นาย เกษม ธันยาพฤกษ
ธ. กสิกรไทย
สาขา เทสโก โลตัส สุขาภิบาล 3
ธ. ไทยพาณิชย
สาขา ซอยลาดพราว 101
ธ. กรุงเทพ
สาขา ลาดพราว 101
ธ.กรุงศรีอยุธยา
สาขา ลาดพราว 101

ออมทรัพย
เลขที่ 993-2-04218-2
เลขที่ 233-2-15636-7
เลขที่ 021-7-05626-6
เลขที่ 639-1-06438-3

2. สวนที่เหลือชําระกอนออกเดินทาง 15 วัน
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