วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

09.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินาสุวรรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินแอร์ โรวฟรอต อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู
7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES
ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ SU273
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่ อง 2 รอบ **ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**

12.00 น.

19.40 น.

เย็น

 (-/-/เย็น)

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร** เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก
เจ้าหน้าที่ นาท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป
เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็ นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองหนึ่ง
ประกอบด้วยสถาปั ตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถ์ซ่ ึงเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามมากกว่า 200 แห่ง
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ที่พัก

HOLIDAY INN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องต้ นเท่ านั้น โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่ อนวันเดินทาง)
วันที่สอง
พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์ อัสสั มชัญ • พิพิธภัณฑ์ อาเมอรี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์ บาซิล
ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิลส์
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พักพร
จากนั้น
ชมความสวยงามและเจริ ญรุ่ งเรื องของ กรุงมอสโคว์ ซึ่งถือเป็ นเมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซี ยที่
ยิง่ ใหญ่ นาท่านเข้าชมพระราชวังเคลมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกาเนิดของ
ประวัติศาสตร์รัสเซี ยที่มีมายาวนานในอดีตเป็ นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดาที่นี่เปรี ยบเสมือนหัวใจของ
กรุ งมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็ นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรง
เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเชื่อว่าที่นี่เป็ นที่สถิตย์ของพระเจ้าปั จจุบนั
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ที่สาหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ ชมโบสถ์อสั สัมชัญ
วิหารหลวงเก่าแก่ ที่ถือว่าสาคัญที่สุดในเคลมลิน ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสร้างทับลงบน
โบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้เพือ่ ในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ะราชวังเคลมลิน • โ บสถ์ อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์ อาเมอรี่แชมเบอร์
/เย็

นาท่าน ชมพิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์ ต้ งั อยูอ่ ยูใ่ นเขตพระราชวังเครมลิน สิ่งที่ไม่ควรพลาดชม ได้แก่
มงกุฎทองคาของราชวงศ์โมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคได้พระราชทานมงกุฎนี้ ให้กบั

เจ้าชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 700 ปี เศษ มาแล้ว สวยงามมาก ทาจากทองคา
ประดับด้วยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณี ล้ าค่าต่างๆมากมาย และได้ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จนถึ งปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถ์ อัสสั มชั ญ วิหารหลวงเก่ าแก่ ที่ถื อ ว่าสาคัญที่สุดในเครมลิ น ซึ่ งสร้า งโดย
สถาปนิ ก ชาวอิ ต าเลี ย น โดยสร้ า งทับ ลงบนโบสถ์ไ ม้เ ก่ า ที่ มี ม าก่ อ น แล้ว ใช้เ พื่อ ในการประกอบพิธี
ราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้ าซาร์ และปื นใหญ่ พ ระเจ้ าซาร์ เป็ น
ตัวอย่างผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของรัสเซี ย ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็ นตัวดึ งดูดให้ผคู ้ น
มาเยีย่ มชม ลองมาดูดว้ ยตาตัวเองแล้วคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหึมาของที่นี่
น)

เที่ยง
จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สาคัญใจกลางเมืองมอสโคว์สร้างในสมัยคริ สศตวรรษที่ 17 ที่เป็ น
ศูนย์รวมเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรื อการประท้วง ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
และยังถือได้วา่ เป็ นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากทีส่ ุดในโลกบริ เวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานที่
สาคัญของประเทศ อีกหลายแห่งที่สามารถได้ชมอันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s
Catherdral) สถานที่ที่ซ่ ึ งถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์ จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์
ลูกกวาด”สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซี ยโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดสีสนั สวยงาม

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิลส์ Sparrow Hills หรื อ เนินเขานกกระจอกจุดชมทัศนี ยภาพของกรุ ง
มอสโคว ที่สามารถชมด้านล่างได้เกือบทั้งหมด จึงทาให้เลนิน ผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา
แห่ ง นี้ เป็ นที่ ต้ ัง บ้า นพัก ของตน ปั จ จุ บ ัน พื้ น ที่ ดัง กล่ า วเป็ นที่ ต้ งั ของมหาวิ ท ยาลัย มอสโคว ซึ่ งเป็ น
มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัฐเซีย

เย็น
ที่พัก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องต้ นเท่ านั้น โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่ อนวันเดินทาง)
สถานีรถไฟความเร็วสู ง • เมืองเซนต์ ปิเตอร์ สเบิร์ก • ป้ อมปิ เตอร์ และปอล • วิหารเซนต์ ไอแซค
ล่ องเรื อแม่ น้าเนวา
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่สาม
เช้ า

จากนั้น

เดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ค(Saint
Petersburg)โดยรถไฟความเร็ วสู ง Sapsan
Fast Train (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่ วโมง)
** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความ
เหมาะสม**เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “ราชินี
แห่ งยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพที่สวยงามของ
เมือง

หมายเหตุ : ที่นงั่ บนรถไฟจะจองเป็ นตัว๋ กรุ๊ปได้ที่นงั่ แบบกรุ๊ปโซน โดยผูโ้ ดยสารอาจจะไม่ได้นงั่ โบกี้เดียวกันทั้งกรุ๊ป
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
เดินทางสู่ ป้ อมปี เตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)สิ่ งแรกที่สร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์ สเบิร์ค
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1703ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์
มหาราช เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมือง โดย
มีความสูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะเป็ นรู ปทรงหก
เหลี่ ยม เป็ นศิลปะแบบบารอค ปั จจุบนั ด้า นใน
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่ใช้เป็ นที่ฝังพระศพของพระเจ้าปี
เตอร์ ม หาราช และพระบรมวงศานุ ว งศ์ แ ห่ ง
ราชวงศ์โรมานอฟ นอกจากนี้ ยงั มีภาพเขียนของ
นักบุญ รวมรู ปพระแม่มารี ศกั ดิ์สิทธิ์ที่งดงาม อัน
เป็ นที่เลื่อมใสศรัทธาของคริ สต์ศาสนิกชน
จากนั้น
เดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือว่าได้รับการตกแต่งอลังกาลมากที่สุด
ยอดโดมฉาบด้วยทองคาแท้ 100 กิโลกรัม และภายในใช้หินอ่อน และหิ นอื่น ๆ กว่า 43 ชนิ ด ในอดีตเคย
เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สถานที่แห่ งนี้ จึงได้มีการก่อสร้างขึ้นใหม่ ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ในปี ค.ศ.
1818 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste de Montferrandโดยใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง
40 ปี มี การออกแบบด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตัววิหารใหญ่โต สี ขาวบริ สุ ท ธิ
ประดับด้วยประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เป็ นโบสถ์ออร์โทดอกซ์แห่ งเดียวที่ประดับประดาตกแต่งด้วย
กระจกสีอย่างวิจิตรบรรจง และยังเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเมืองที่นี่ให้ความนับถือเป็ นอย่างมาก

นาท่าน ล่ องเรื อแม่ น้าเนวา NEVA RIVER CRIUSE พร้อมดื่มด่ ากับบรรยากาศของสองฟากฝั่งเป็ นแม่น้ า
ในประเทศรัสเซียส่วนยุโรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเข้าสู่อ่าวฟิ นแลนด์ในทะเลบอลติก มี
ความยาวค่อ นข้างสั้น คือ 74 กิ โลเมตร แต่เป็ นแม่ น้ าที่มีการไหลเป็ นอันดับสามในยุโรป ผ่านเขตการ
ปกครองของรัสเซีย 2 แห่ง คือ เลนินกราดโอบลาสต์และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

*** ทั้งนี้การล่ องเรื อที่แม่ นา้ เนวา ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ ถ้ าหากสภาพอากาศหนาวจัด จนทาให้ แม่ น้าจับตัวเป็ นน้าแข็ง
ทาให้ ไม่ สามารถล่ องเรือได้ หรื อก่ อให้ เกิดอันตรายระหว่ างล่องเรื อ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงิน 10 USD
ตามเงื่อนไขในโปรแกรมทัวร์ เพื่อยกเลิกการล่ องเรื อ โดยคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ***
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
Park Inn Pribaltiyskaya หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรั สเซี ย ที่เมืองเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ก
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องต้ นเท่ านั้น โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
วันที่สี่
เช้ า
จากนั้น

ก่ อนวันเดินทาง)
พระราชวังฤดูร้อน หรื อพระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์ เฮอมิเทจ
ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลต วิลเลจ
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พระราชวั ง ฤดู ร้ อ น หรื อ พระราชวั ง ปี เตอร์ ฮ อฟ (Peterhof Palace)พระราชวัง ที่
สวยงาม ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช เป็ นพระราชวังที่สรรสร้างโดยศิลปิ นเอกในสมัยนั้น ที่
ชื่อว่า ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และ เลอ บรอง ซึ่งทั้งสองคนแบ่งกันสร้างพระราชวังนี้ โดยตัวภายใน

พระราชวังเป็ นหน้าที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และ
คลาสสิก พระเจ้าปี เตอร์หมายมัน่ ปั้ นมือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่

บรรจงสร้างพระราชวังอย่างประณี ตเน้นการตกแต่งภายในที่เลือกจะใช้ โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและ
ภาพวาดสีน้ ามันเป็ นหลักด้านนอกจะเป็ นหน้าที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจ้าปี เตอร์เชิญมาสร้างลานน้ าพุ
โดยเฉพาะ ลานน้ าพุแห่งนี้ถือเป็ นจุดหลักของประสาทแห่ งนี้ก็วา่ ได้ ด้วยความยิง่ ใหญ่ตระการตาและแสง
ของพระอาทิตย์กระทบผิวน้ า และขอบอ่างสี ทองมัน รวมถึงบรรยากาศร่ มรื่ นของต้นไม้นานาพันธุ์จึงทา
ให้เกิดภาพที่สวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยาย

** ในส่ วนของนา้ พุทางพระราชวังจะปิ ดในฤดูหนาว ประมาณช่ วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และ
อาจปิ ดทาการในวันจันทร์ สิ้นเดือน หรื อวันจันทร์ กบั วันอังคาร (2วันติดต่ อกัน) ซึ่งเป็ นธรรมเนียมวันหยุด
ของชาวพืน้ เมืองรัสเซีย ในช่ วงฤดูใบไม้ ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิม่ วันหยุดหรื ออาจจะปิ ดทาความสะอาด
โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรณีทพี่ ระราชวังฤดูร้อนปิ ด ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ปรับเปลีย่ นโปรแกรมได้
ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่ นไปเข้ าพระราชวังอื่นทีเ่ ปิ ดหรื อสถานทีอ่ ื่นๆในช่ วงเวลาดังกล่าว**
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 1,050 ห้อง สถานที่แห่ง
นี้เคยใช้เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซี ยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 5 ในการเจริ ญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเป็ นพระราชวังหลวงของราชวงศ์โรมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.
1732 -1917 ตั้งอยูร่ ะหว่างท่าวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสี เขียว และ ขาว ด้วย
สถาปั ตยกรรมบารอค ปั จจุบนั บางส่วนของพระราชวังฤดูหนาวได้เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมในฐานะ

พิพิธภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (TheState Hermitage Museum)ซึ่งเป็ นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ าค่าของ
โลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อย่างเช่น ลิโอนาโด ดาวินซี่ ,ปิ กัสโซ่,แรมบ
รันด์,แวนโก๊ะ เป็ นต้น จัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
**ในบางช่วงพระราชวังอาจมีการปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นหากวันที่เดินทางตรงกับช่วง
วันปิ ดเข้าชม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเข้า
พระราชวังอื่นที่เปิ ดหรื อสถานที่อื่นๆในช่วงเวลาดังกล่าว**
เดินทางสู่ โบสถ์ หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3
ทรงสร้างให้เป็ นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระราชบิดาของพระองค์ ผูป้ ระกาศเลิกทาส ด้วย
ความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็ นอยูท่ ี่จน
ลง เป็ นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิงชาวนาผูห้ นึ่งติดระเบิดพลีชีพวิง่

เข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริ เวณถนนที่เกิดเหตุน้ นั ถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็ นโบสถ์หยด
เลือดมาจนถึงทุกวันนี้ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบรัสเซี ยในคริ สต์ศตวรรษที่ 16-17 มี

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตล์ยโุ รปและเป็ นแหล่ง
ช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าดังมากมายกว่า 40 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วยสิ นค้าชั้นนา
ต่ า งๆ มากมาย เช่ น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER
VASSA&CO

เย็น
ที่พัก

วันที่ห้า
เช้ า
จากนั้น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Park Inn Pribaltiyskaya หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรั สเซี ย ที่เมืองเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ก
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องต้ นเท่ านั้น โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่ อนวันเดินทาง)
พระราชวังแคทเธอรีน • สถานีรถไฟความเร็วสู ง • เมืองมอสโคว์ • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล
GUM • สถานีรถไฟใต้ ดินกรุงมอสโคว์ • ชมการแสดงละครสั ตว์
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพระเจ้ าซาร์ หรือหมู่บ้านปุชกิน้ สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้านาย
ชั้นสูงไม่วา่ จะเป็ นอเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซีย นาท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงาม
แห่งหนึ่งในรัสเซีย มีหอ้ งต่างๆ ให้ชมนับร้อยแต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอาพัน (แอมเบอร์รูม) เป็ นสุด
ยอดงานศิลป์ ยุคศตวรรษที่18 อันประมาณค่ามิได้ที่ช่างเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริ ยฟ์ รี ดริ ชที่1
แห่งปรัสเซี ยประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอาพัน 6 ต้น พร้อม
กระจกผนังและโมเสก อัญมณี มีค่าจากอิตาลี ห้องอาพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่ วง 20 ปี ที่ผ่านมา ปั จจุบนั
ราคาประเมินคร่ าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์

(ในกรณี ที่ไม่สามารถเข้าชมพระราชวังแคทเธอรี นได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอนาท่านชม พระราชวังพาฟลอฟส์
ตั้งอยูส่ วนขนาดใหญ่ซ่ ึงสร้างโดยพระราชินีแคทเธอรี นมหาราช เพือ่ ให้กบั พระราชบุตรพอล โดยใช้ช่างที่
พระองค์ทรงโปรดที่สุดคือ Charles Cameron เป็ นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจ้า
พอล ทรงให้Brennaช่ างอิ ตาเลี ยนที่พระองค์โปรดปรานเนื่ อ งจากพระองค์ตอ้ งการศิลปะแบบฝรั่งเศส
มากกว่าอิตาลี ทาให้คาเมอร์รอนงอนไปพักใหญ่และกลับมาทางานต่อหลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1

ขึ้นครองราชย์ทรงเสด็จมาพานักที่พระราชวังนี้ ตวั พระราชวังประดับด้วยของเก่าดั้งเดิมที่ถูกเก็บให้รอด
พ้นจากกทาลายเมื่อคราวสงครามโลก)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
เดินทางกลับสู่ เมืองมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสู ง Sapsan Fast Train
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม**
หมายเหตุ : ที่นง่ั บนรถไฟจะจองเป็ นตัว๋ กรุ๊ปได้ที่นง่ั แบบกรุ๊ปโซน โดยผูโ้ ดยสารอาจจะไม่ได้นง่ั โบกี้เดียวกันทั้งกรุ๊ป
จากนั้น
นาทุกท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro)ตื่นตากับการผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีกบั สถาปั ตยกรรมหลากหลายรู ปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี หินอ่อน จากนั้น นาท่าน
เดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ที่ต้งั อยูใ่ นใจกลางของแหล่งประวัติศาสตร์และถือ
ว่าเป็ นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว์ ที่มีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดย
ตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ และยังเป็ นแหล่ง
ชุมนุมของศิลปิ นอินดี้ ที่มาโชว์ฝีมือกันจัดแบบไม่มีใครยอมใคร

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นาท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู ้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรมมายากล ของ ละครสั ตว์
Circus Showโดยเป็ นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับเหล่าสัตว์ที่ได้รับการฝึ กฝนมาอย่างดี หลังจากจบการ
แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู ้เพือ่ เป็ นที่ระลึกได้อีกด้วย

**ที่นั่งชมเป็ นบัตรแบบตั๋วกรุ๊ปจัดตามระบบทัวร์ ล้อกที่นั่งไว้ ตามราคาทัวร์ หากท่ านต้ องการที่นั่งวีไอพีหรื อที่นั่งด้ านหน้ า
กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่เพื่อซื้อบัตรอัพเกรดทั้งนี้หากที่นั่งจะอัพได้ ต่อเมื่อมีที่นั่งเหลือเท่ านั้น**
**กรณีละครสั ตว์ งดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า เป็ นไปทางระบบการจัดการทาง
ประเทศรัสเซียของคณะละครสั ตว์ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่ วนนี้ให้ 1000 บาท**
ที่พัก

HOLIDAY INN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องต้ นเท่ านั้น โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่ อนวันเดินทาง)
วันที่หก
เช้ า
จากนั้น

มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ • หอส่ งสั ญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • ตลาดอิสไมโลโว่
 (เช้ า/กลางวัน/-)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก
ชม มหาวิ ห ารเซนต์ เ ดอะซาเวี ย ร์
หรื อที่เรี ยกกันว่า มหาวิหารโดมทอง
(St.Saviour Cathedral) เป็ นวิหาร
ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซี ยและสู งที่สุดใน
โลก ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ า Moskva เมือง
มอสโคว ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นใน
สมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอรี่
1 เพื่อ เป็ นอนุ สรณ์ แห่ งชัยชนะและ
แสดงกตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้าที่ทรง

ช่วยปกป้ องรัสเซี ยให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ ใช้เวลาก่อนสร้าง
นานถึง 45 ปี ในสมัยของสตาลิน เคยสัง่ ให้ทุบทาลายมหาวิหารแห่งนี้ จนกระทัง่ ในสมัยประธานาธิบดี บอ
ริ สเยลซิ น จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเงินบริ จาคและพลังความศรัทธาของผูค้ น ดังนั้นที่นี่จึง
เป็ นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่ งนี้จึงกลายเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์ในการ
ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติทางคริ สตศาสนาของประเทศรัสเซีย
*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเข้ าชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไม่ สามารถเข้ าชมได้ โดยทางทัวร์ จะไม่
สามารถทราบล่ วงหน้ าเนื่ องจากเป็ นการจัดการของทางโบสถ์ ประเทศรั สเซีย ทางทัวร์ ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การถ่ ายรู ปชมบริเวณด้ านนอก ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว***
จากนั้น
นาท่านสู่ตึกหอส่ งสั ญญาณโทรทัศน์ Ostankinoให้คุณได้เห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง
ในขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่ออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์จานวนมากไปยังบ้านเรื อนชาวรัสเซี ย เดินทาง
ไปที่จุดชมวิวของหอส่ งสัญญาณนี้ เพื่อ รับชมความบันเทิงสดในรู ปแบบของทิวทัศน์สุดอลังการ หอส่ ง
สัญญาณนี้โดดเด่นอยูบ่ นเส้นขอบฟ้ าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็ นหนึ่งในอาคารที่ยนื อยูด่ ว้ ยตัวเอง
ที่สูงที่สุดในโลก หอนี้ เป็ นผลงานการออกแบบของสถาปนิ ก Nicolai Nikitineแต่ผูน้ าโซเวีย ต Nikita
Khruschevได้ทาการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ ีทาให้สถาปนิกผูน้ ้ ีวางหมวก
ไว้ใต้หินที่ฐานหอเพือ่ เป็ นสัญลักษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้ า ยืนที่ฐานเพือ่ ชื่นชมขนาดอันน่ าประทับใจ
ของโครงการที่มีตน้ ทุนสูงถึง 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เที่ยง
น าท่ า นไปยั ง ร้ าน 7th HEAVEN RESTAURANT รั บ ประทานมื้ อ อาหารสุ ด หรู ที่ ท่ า นจะได้ สั ม ผั ส กั บ
บรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสู ง 328 M. ณ Ostankino Tower

**หมายเหตุ** เนื่องจากตึก OSTANKINO TOWER ไม่ อนุญาตให้ เด็กที่มีอายุต่ากว่า 7 ปี ขึน้ ไปด้ านบนตึกได้
ดังนั้น โปรแกรมนี้จึงขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะ ลูกค้าที่มีอายุต้งั แต่ 7 ปี ขึน้ ไป / ในกรณีที่มีเด็กอายุต่ากว่ า 7 ปี เดินทาง
ทางบริษัทของสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงร้ านอาหารทีม่ ีระดับเทียบเท่ าให้ แทน**
** หากทางตึกมีการจากัดจานวนผู้ขนึ้ ชมทางทัวร์ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลร้ านอาหารโดยจะแจ้ งให้ ทราบก่ อน
เดินทาง เนื่องจากเป็ นนโยบายทางตึก ซึ่งทางทัวร์ ไม่ สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ **

จากนั้น

นาท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo
Market)ตลาดสิ น ค้า หัต ถกรรมและของ
เก่ า อัน ลื อ ชื่ อ ของประเทศรั ส เซี ย หรื อ
จตุจกั รแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดนี้ เป็ น
ศูนย์กลางทางการค้าของที่ระลึก และของ
เก่ า ของสะสมขนาดใหญ่ แ ห่ ง กรุ งมอส
โคว ตั้งอยูท่ ี่สถานี รถไฟ Partisanskayaอยู่
ทางตะวันออกของกรุ งมอสโคว์ เรี ยกได้
ว่ า รา ค า ถู ก ที่ สุ ด แล ะ ยั ง มี ให้ เ ลื อ ก
หลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้อิสระแก่ท่านได้เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อของที่ระลึก
ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินเชเรเมเตียโวมอสโคว์

20.10 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯโดยสายการบินแอโรวฟรอท(SU) เที่ยวบินที่ SU 272

วันที่เจ็ด
10.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 (-/-/-)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
………………………………………………………………….

จากนั้น

หมายเหตุ : หากสถานทีท่ ่ องเทีย่ วต่ างๆในรายการมีการปิ ดโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยเป็ นการปฏิบัติการ
ทางรัฐบาลหรือหน่ วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จดั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับและเปลีย่ นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนีล้ กู ค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่ อนทาการจองทุกครั้ง

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ .....รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ ปีเตอร์ เบิร์ก
7 วัน 5 คืน บินตรงโดยสายการบินแอร์ โรวฟรอต (SU)
เริ่ มเดินทาง กลับจากเดินทาง

ไฟล์ ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง พักเดี่ยว

จอยแลนด์

10 เม.ย. 63

16 เม.ย. 63

SU273/SU272

57,900

57,900

56,900

6,000

35,900

11 เม.ย. 63

17 เม.ย. 63

SU273/SU272

57,900

57,900

56,900

6,000

35,900

12 เม.ย. 63

18 เม.ย. 63

SU273/SU272

57,900

57,900

56,900

6,000

35,900

13 เม.ย. 63

19 เม.ย. 63

SU273/SU272

57,900

57,900

56,900

6,000

35,900

** คณะเดินทางจานวน 30 ท่ าน **

อัตราค่ าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สายการบินแอโรว
ฟรอท (SU) ภาษีน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ ง
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ
✓ ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่ าน
✓ ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวคนไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่ าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่ อท่ าน
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ท่ าน
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่ านขึน้ ไป กรณีไม่ ถึง 20 ท่ าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคาค่าทัวร์ เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 20 วันก่ อนการเดินทาง
2.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า15 วันมิฉะนั้นถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง21วัน)
3. กรณียกเลิก
3.1 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่ วย
4.1 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วหรือชาระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ทบินหรื อเวลาบินโดย
ไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

อาหาร
❖ อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ จะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารท้ องถิ่น และอาหารสไตล์ ยุโรปแบบฟิ วชั่น ซึ่งรสชาติ
จะเป็ นไปตามสไตล์ รัสเซีย อาจจะไม่ ถูกปากคนไทยในบางมือ้

โรงแรมทีพ่ กั
❖ สาหรั บห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน บริ ษัทฯ
ขอแนะนาให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่ งท่ านจะต้ องชาระค่ าพักเดี่ยวเพิ่ม เนื่องจากบาง
โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่ กับเตียงพับเสริ ม ซึ่ งไม่ สะดวกสบายในการพัก **กรุ ณาอ่ านเงื่อนไขการจองแบบ 3
ท่ านหากลูกค้าพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขของห้ องพักดังกล่ าว**
❖ โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่ จะเป็ นห้ องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้ อง ห้ อง Double จะมีน้อยมากในแต่ ละ
โรงแรมและส่ วนใหญ่ ก็จะเป็ นลักษณะการนาเตียงมาชิดกันให้ เป็ น Double หากลูกค้ารีเควสพัก Double ทางบริษัท
ฯจะไม่ รับรองเรื่ องห้ องให้ เนื่ องจากระบบการจองแต่ ละโรงแรมจะไม่ ส ามารถล้ อคห้ องพักได้ จึงขึ้นอยู่ กับการ
จัดการของทางโรงแรมเป็ นหลัก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว

❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรั ตและไม่ มีอ่างอาบน้า ซึ่ ง
ขึน้ อยู่กับการออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ และห้ องพักแต่ ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่ างกัน
❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึน้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
➢ หนั งสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือ น บริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ และบริ ษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านั้น หนังสื อเดินทางห้ ามขาด
ห้ ามชารุ ด ห้ ามเปี ยกน้า ห้ ามสแตมป์ ตัวการ์ ตูนหรื อสแตมป์ อย่ างอื่นที่ไม่ ใช่ สแตมป์ จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ
เพราะเป็ นเอกสารราชการ สาคัญอย่ างยิ่ง ไม่ เช่ นนั้นพาสปอร์ ตของท่ านจะไม่ สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โดยทางทัวร์ จะไม่ สามารถรับผิดชอบใดๆได้ ทุกกรณี
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ
เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมือ้ ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่ นชื่ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่าน้ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท
สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่ าว
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่ างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด
➢ กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ าง
ถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**

