
วันที่พิมพ์ : 13-02-2020 01:17:59

TE305 : ทัวร์ดูบอล WORLD CUP RUSSIA 2018 ชมฟุตบอลโลก อังกฤษ VS ปานามา 6 วัน 4 คืน (TG)

บินตรงสะสมไมล์ได้

ชมการแสดงละครสัตว์ที่ดังก้องโลก พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว

นั่งรถไฟความเร็วสูง

เข้าชมพระราชวังเครมลิน และ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่

ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก ระหว่างทีม อังกฤษ VS ปานามา 

การันตีที่นั่งในสนามโซน CAT 1 Lower Side 2 ที่นั่งติดกัน
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วันแรก กรุงเทพ - กรุงมอสโคว์ - ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)

07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ H,J สายการบินไทย

(TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย TG 974 

16.15 น. ถึง สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงมอสโค เป็นเมืองหลวงของรัสเซีย และยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา

และการเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ

ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย

กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ

รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก

45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย 

ที่พัก โรงแรม Golden Apple Boutique หรือเทียบเท่า

วันที่สอง พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน -

สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40

เมตร ริมแม่น้ำมอสโก

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย

ทั้งเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร ทองคำ อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมัยโบราณ

ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี

จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน นำท่านชม

ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์

และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น

จากนั้น นำท่านชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น

และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน

เรียกว่าระฆังพระเจ้าซาร์

สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกแต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทำให้ระฆังแตกออก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดิน

ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอี

กต่างหาก

สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็

นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละส

ถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน

นำท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย

อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้

พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก โรงแรม Golden Apple Boutique หรือเทียบเท่า

วันที่สาม จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - นั่งรถไฟความเร็วสูง -

เมืองนิจนีนอฟโกรอด
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ จัตุรัสแดง คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง

เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง

จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน

และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2

นำท่านชม ภายในบริเวณจัตุรัสแดง ท่านจะได้ ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด

ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล)

อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 นำท่านชม หอนาฬิกาซาวิเออร์

ตั้งอยู่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน

ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า

แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน

..... น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองนิจนีนอฟโกรอด (Nizhny Novgorod)

ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟความเร็วสูงข้ามเมือง

ซึ่งในรถไฟจะมีความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างมาก ระยะทางประมาณ 450 กม. หากเดินทางโดยรถ

ใช้เวลาประมาณ 7 ชม. แต่สำหรับการนั่งรถไฟความเร็วสูงใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชม. เท่านั้น

ค่ำ อิสระอาหารค่ำบนรถไฟ (Cash back 15 USD)

..... น. หลังจากเดินทางถึง เมือง นิจนีนอฟโกรอดแล้ว นำท่านสู่ที่พัก

ที่พัก โรงแรม Marins Park Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เมืองนิจนีนอฟโกรอด - Nizhny Novgorod Stadium - ชมการแข่งขัน Football WC 2018

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินเล่นชมเมือง และ ไลฟ์สไตล์ชาวเมืองนิจนีนอฟโกรอด อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพกับตึกสีสันสดใส และ ร้านขนม

ร้านกาแฟน่ารักๆในเมือง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ Nizhny Novgorod Stadium สนามที่จัดการแข่งขัน FIFA Football World Cup

2018 

(นำท่านชมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีม อังกฤษ vs ปานามา) ที่นั่งในสนามโซน CAT 1 Lower Side การันตี 2

ที่นั่งติดกัน

หมายเหตุ : กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่การันตี 

-Upgrade ที่นั่งที่ดีกว่าให้

-คืนเงินค่าตั๋ว 100% เต็ม 

…น. หลังจากชม การแข่งขันเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ภัตตราคาร 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก โรงแรม Marins Park Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เมืองนิจนีนอฟโกรอด - สนามบิน Strigino - สนามบินโดโมเดโดโว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

พักผ่อนตามอัธยาศัย 

11.30 น.  พร้อมกัน ณ Lobby โรงแรม เพื่อทำการเช็คเอ้า และ เดินทางสู่ ภัตตาคาร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

…. น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Strigino International Airport

..... น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว โดย สายการบิน S7 Airlines เที่ยวบิน S76 

…. น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว จากนั้นทำการเช็คอิน และ โหลดสัมภาระ เพื่อต่อเครื่องกลับประเทศไทย

18.25 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินTG975 บริการอาหาร และ

เครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน

วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน

และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

•

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ •

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ•

ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า•

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ•

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ•

ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอลตามที่ระบุในรายการ•

ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000

บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท

หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

•

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น•

บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด•

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง•

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%•

ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา•

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,

ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

•

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 3 ยูโร/คน /วัน)  •

การชำระเงิน

กรณีทำการจองก่อนการเดินทาง 30 วัน•

งวดที่ 1 : ชำระมัดจำ 50,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง•

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน•

กรณีทำการจองน้อยกว่าการเดินทาง 30 วัน  : ชำระเต็มจำนวน •

กรณียกเลิกการจอง
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ยกเลิกหลังจากทำการจองภายใน 3 วันหักค่าบริการท่านละ 1,000 บาท สำหรับการประสานงานของพนักงาน•

กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ชำระมัดจำเข้ามาแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้เกิดขึ้นจริง และไม่สามารถ

Refund ได้ เช่น ค่าบัตรโดยสาร, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น 

•

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ

3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1

เตียงพับเสริม

•

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ•

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

•

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ

ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

•

หมายเหตุ

กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด **สำคัญ!! บริษัท

ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง

ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทไม่รับผิดชอบหากเกิด กรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ,

การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

•

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

•

เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด •

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเกิดจากสาหตุ ภัยธรรมชาติ

เหตุการณ์จลาจล สงครามการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ

ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

•
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