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วันแรก

กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์ โรว์ฮิล  (-/-/เย็น)

07.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินาสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์ สายการบินแอร์ โรวฟรอท อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู
7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES (SU)

10.10 น.

ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ SU271
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง 2 รอบ **ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**

16.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่
เดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป จัดว่าเป็ นเมืองที่น่า
เที่ยวมากเมืองหนึ่ง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถ์ที่สวยงามมากกว่า 200 แห่ง

จากนั้น

เดินทางสู่ เขาสแปร์ โรว์ฮิล Sparrow Hills หรื อ
เนินเขานกกระจอกจุดชมทัศนียภาพแสงสี ของ
กรุ งมอสโคว์ในยามค่าสุดโรแมนติก ที่สามารถ
ชมด้านล่างได้เกือบทั้งหมด ปัจจุบนั พื้นที่
ดังกล่าวเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่ง
เป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดใน
รัสเซีย
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เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ที่พกั
วันที่สอง

HOLIDAY INN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว

สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อสั สัมชัญ • ชมระฆังพระ
เจ้ าซาร์ The Tsar Bellและปื นใหญ่พระเจ้ าซาร์ • มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ • ละครสัตว์  (เช้ า/

กลางวัน/เย็น)
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

เดินทางสู่

สถานีรถไฟใต้ ดินกรุงมอสโคว์ (MoscowMetro) ตื่นตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกบั
สถาปัตยกรรมหลากหลายรู ปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี หินอ่อนเป็ นต้น

นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกาเนิดของประวัติศาสตร์
รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็ นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่นี่เปรี ยบเสมือนหัวใจของกรุ งมอสโคว์ อีก
ทั้งยังเป็ นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ
พระราชวังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเชื่อว่าที่นี่เป็ นที่สถิตของพระเจ้าปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สาหรับ
การจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ นาท่าน ชมพิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์ ต้ งั อยู่
อยู่ในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่ งที่ ไม่ควรพลาดชม ได้แก่ มงกุฎทองคาของราชวงศ์โมโนมาคจักรพรรดิ
คอนสแตนติน โมโนมาคได้พระราชทานมงกุฎนี้ ให้กบั เจ้าชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh)
เมื่อราว 700 ปี เศษ มาแล้ว สวยงามมาก ทาจากทองคาประดับด้วยขนเสื อเซเบิล (Sable) และอัญมณี ล้ าค่า
ต่างๆ มากมาย และได้ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225
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ชม โบสถ์อสั สัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ที่ถือว่าสาคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดย
สร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อน แล้วใช้เพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้ าซาร์ The Tsar Bellและปื นใหญ่พระเจ้ าซาร์ เป็ นตัวอย่างผลงานศิลปะชิ้นโตอัน
เลื่องชื่อของรัสเซีย ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็ นตัวดึงดูดให้ผคู ้ นมาเยีย่ มชม
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร

จากนั้น

ชม มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ หรื อที่เรี ยกกันว่ า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็ น
วิหารที่ ใหญ่ที่สุดในรั สเซี ยและสู งที่ สุดในโลก ตั้งอยู่ต้ งั อยู่ริมฝั่ งแม่น้ า Moskva เมืองมอสโก ประเทศ
รัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตา
แด่พระเป็ นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้
เวลาก่ อสร้ างนานถึ ง 45 ปี ในสมัยของสตาลิ น เคยสั่งให้ทุบทาลายมหาวิหารแห่ งนี้ จนกระทัง่ ในสมัย
ประธานาธิ บดีบอริ ส เยลซิ น จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ งด้วยเงินบริ จาคและพลังความศรัทธาของ
ผูค้ น ดังนั้นที่นี่จึงเป็ นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่ งนี้ จึงกลายเป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติทางคริ สตศาสนาของประเทศรัสเซีย
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*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเข้ าชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไม่ สามารถเข้ าชมได้ โดยทางทัวร์ จะไม่
สามารถทราบล่วงหน้ าเนื่องจากเป็ นการจัดการของทางโบสถ์ ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ถ่ ายรู ปชมบริเวณด้ านนอก ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว***
จากนั้น

นาท่านชมความน่ ารักของบรรดาสัตว์แสนรู ้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสั ตว์
Circus Showโดยเป็ นนักแสดงมืออาชี พ พร้อมกับเหล่าสัตว์ที่ได้รับการฝึ กฝนมาอย่างดี หลังจากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู ้เพื่อเป็ นที่ระลึกได้อีกด้วย

**ที่นั่งชมเป็ นบัตรแบบตั๋วกรุ๊ ปจัดตามระบบทัวร์ ล้อกที่นั่งไว้ ตามราคาทัวร์ หากท่ านต้ องการที่นั่งวีไอพีหรื อที่นั่งด้ านหน้ า
กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่เพื่อซื้อบัตรอัพเกรดทั้งนีห้ ากที่นั่งจะอัพได้ ต่อเมื่อมีที่นั่งเหลือเท่านั้น**
**กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เป็ นไปทางระบบการจัดการทางประเทศ
รัสเซียของคณะละครสัตว์ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่ วนนีใ้ ห้
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เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พกั
วันที่สาม

HOLIDAY INN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว

สวนสุ นัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หอส่ งสัญญาณโทรทัศน์ OSTANKINO • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์ บาซิล
ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

จากนั้น

นาท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนขั แสนรู ้ ที่ สวนสุ นัขไซบีเรียนฮัสกี้ HUSKY PARK พันธุ์สุนขั ไซบี
เรี ยนฮัสกี้ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมีความสามารถที่จะสามารถลากเลื่อนบนน้ าแข็งหรื อหิ มะได้
ด้วย ทั้งนี้ท่านยังได้มีประสบการณ์ที่แสนสนุกในการนัง่ รถเทียมสุ นัขลากเลื่อนได้อีกด้วย
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จากนั้น

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง กรณีหิมะไม่ตกทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพาไป
เที่ยวชม หมู่บ้านโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) แทน
นาท่านสู่ ตึก หอส่ งสั ญญาณโทรทัศน์ Ostankinoให้คุณได้เห็นวิวเหนื อเมืองหลวงของรัสเซี ยจากความสู ง
ในขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่ ออกอากาศจากสถานี โทรทัศน์จานวนมากไปยังบ้านเรื อนชาวรัส เซี ย หอส่ ง
สัญญาณนี้โดดเด่นอยู่บนเส้นขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็ นหนึ่งในอาคารที่ยืนอยูด่ ว้ ยตัวเองที่
สู ง ที่ สุ ด ในโลก หอนี้ เป็ นผลงานการออกแบบของสถาปนิ ก Nicolai Nikitineแต่ ผู ้น าโซเวี ย ต Nikita
Khruschevได้ทาการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ ี ทาให้สถาปนิ กผูน้ ้ ี วางหมวก
ไว้ใต้หินที่ฐานหอเพื่อเป็ นสัญลักษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้ า ยืนที่ฐานเพื่อชื่นชมขนาดอันน่าประทับใจ
ของโครงการที่มีตน้ ทุนสูงถึง 65 ล้านดอลลาร์

เที่ยง

นาท่ านไปยังร้ าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื้ออาหารที่สูงที่สุดในยุโรป ท่ านจะได้ สัมผัส
กับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสู ง 328 M. ณ Ostankino Tower

**หมายเหตุ** เนื่องจากตึก OSTANKINO TOWER ไม่ อนุญาตให้ เด็กที่มีอายุต่ากว่ า 7 ปี ขึน้ ไปด้ านบนตึกได้
ดังนั้น โปรแกรมนีจ้ ึงขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะ ลูกค้ าที่มีอายุต้ังแต่ 7 ปี ขึน้ ไป / ในกรณีที่มีเด็กอายุต่ากว่ า 7 ปี เดินทาง
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงร้ านอาหารที่มีระดับเทียบเท่าให้ แทน**
** หากทางตึกมีการจากัดจานวนผู้ขึน้ ชมทางทัวร์ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลร้ านอาหารโดยจะแจ้ งให้ ทราบก่ อนเดินทาง
เนื่องจากเป็ นนโยบายทางตึก ซึ่งทางทัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้**
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จากนั้น

ชม จัตุรัสแดง (Red Square) สถานที่สาคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ สร้างในสมัยคริ สศตวรรษที่ 17 ที่เป็ นศูนย์
รวมเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรื อการประท้วง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และยังถือ
ได้วา่ เป็ นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก บริ เวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานที่สาคัญของ
ประเทศ อีกหลายแห่งที่สามารถ ได้ชม

อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล

(Saint Basil’s Catherdral)

สถานที่ที่ซ่ ึงถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดใน

เมืองมอสโคว์ จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซี ยโบราณ ประกอบด้วย
ยอดโดม 9 ยอดสี สันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจ้าอีวานที่
4 จอมโหด เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน และด้วยความสวยสด
งดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทาให้เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าอีวานที่ 4 เป็ นอย่างมาก จึงมีคาสั่งให้ปูน
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บาเหน็จแก่สถาปนิก ด้วยการควักลูกตาทั้งสองข้างทิ้งเสี ย เพื่อไม่ให้สถาปนิคผูน้ ้ ีสามารถสร้างสิ่ งสวยงาม
กว่านี้ได้อีก การกระทาของพระองค์ในครั้งนั้น ส่ งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด”

** อิสระให้ ท่านได้เพลิดเพลินกันอย่างเต็มอิม่ กับกิจกรรมต่างๆมากมายในช่ วงเทศกาล Russian Winter festival
เทศกาลฤดูหนาวของรัสเซียในกรุ งมอสโควเป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวประจาปี โดยจัดแสดงขึ้นที่จัตุรัสแดงซึ่งจะเริ่มจัดตั้งแต่ ช่วง
กลางเดื อนธั นวาคมถึ งกลางเดื อ นมกราคม ภายในเทศกาลมีการตกแต่ งประดั บประดาด้ วยแสงไฟสี สันยามค่าคื น และมี
กิจกรรมต่ างๆมากมาย อาทิ รู ปปั้นแกะสลักน้าแข็ง การแสดงดนตรีและการเต้นราแบบรัสเซียและการออกร้ านขายของที่ระลึก
มากมาย **
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จากนั้น

นาท่านเข้าชมและชอปปิ้ งที่ ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม

(GUM Department store)

สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของ

เมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนั เป็ นห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาจาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนม เสื้ อผ้า
เครื่ องสาอาง น้ าหอม แบรนด์ดงั ที่มีชื่อเสี ยงที่เป็ นรุ่ นล่าสุ ด
เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พกั
วันที่สี่

HOLIDAY INN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว

นั่งรถไฟความเร็วสู ง • เมืองเซนต์ปีเตอร์ เบิร์ก • พระราชวังฤดูหนาว • พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ • มหาวิหาร
คาซาน • โบสถ์หยดเลือด

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
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เช้ า

 บริการอาหารเช้ าแบบ SET BOX เพื่อความสะดวก

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก (Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสู ง Sapsan Fast Train
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**

เมืองเซนต์ปิเตอร์ สเบิร์ก (Saint Petersburg) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่ งยุโรปเหนือ”
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร

จากนั้น

เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 1,050 ห้อง สถานที่แห่ งนี้
เคยใช้เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ในการเจริ ญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเป็ นพระราชวังหลวงของราชวงศ์โรมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.1732 -1917
ตั้งอยูร่ ะหว่างท่าวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสี เขียว และ ขาว ด้วยสถาปัตยกรรม
บารอค ปัจจุบนั บางส่ วนของพระราชวังฤดูหนาวได้เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมในฐานะ พิพิธภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ
(TheState Hermitage Museum)ซึ่ ง เป็ นสถานที่ เ ก็ บ รวบรวมงานศิ ล ปะล้ า ค่ า ของโลกกว่ า 8

ล้า นชิ้ น

รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อย่างเช่น ลิโอนาโด ดาวินซี่,ปิ กัสโซ่,แรมบรันด์,แวนโก๊ะ เป็ นต้น
จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง **ในบางช่วงพระราชวังอาจมีการปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ดังนั้นหากวันที่เดินทางตรงกับช่วงวันปิ ดเข้าชม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรื อสถานที่อื่นๆในช่วงเวลาดังกล่าว**
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เดินทางสู่

มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ปี ค.ศ. 1708 ตั้งอยู่
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ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ในสมัยก่อนเป็ นโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าปอลด์ที่ 1 ในปี ค.ศ.
1800 ได้ทาการสร้างวิหารใหม่ ให้ยิ่งใหญ่และสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมมหาวิหารแห่ งนี้ มีลกั ษณะรู ปทรงครึ่ ง
วงกลม มีเสาหินวางเรี ยงแถวยาวอย่างเป็ นระเบียบประกอบไปด้วยเสาโรมัน 96 ต้น และโดมขนาดใหญ่ซ่ ึงมี
ยอดสูงถึง 90 เมตร ด้านนอกของวิหารมีสวนสาธารณะที่ชาวรัสเซียจะมาพักผ่อนหย่อนใจ
เดินทางสู่ โบสถ์ หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่ งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ทรง
สร้างให้เป็ นเกียรติแด่พ ระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 พระราชบิดาของพระองค์ ผูป้ ระกาศเลิกทาส ด้วย
ความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็ นอยูท่ ี่จนลง
เป็ นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่ งหญิงชาวนาผูห้ นึ่ งติ ดระเบิ ดพลีชีพวิ่งเข้ามา
ขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริ เวณถนนที่เกิดเหตุน้ นั ถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็ นโบสถ์หยดเลือดมา
จนถึงทุกวันนี้ มีรูปร่ างลักษณะคล้ายกับวิหารเซนต์บาซิลที่เมืองมอสโคว
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พกั

Park Inn Pribaltijskaya หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ค

วันที่ห้า

พระราชวังฤดูร้อน • ป้อมปี เตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

จากนั้น

เดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรื อ พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวังที่สวยงาม ที่สร้าง

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

ขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช เป็ นพระราชวังที่สรรสร้างโดยศิลปิ นเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่า ฟรานเชสโก
ราสเทรลลี่ และ เลอ บรอง ซึ่ งทั้งสองคนแบ่งกันสร้างพระราชวังนี้ โดยตัวภายในพระราชวังเป็ นหน้าที่หลัก
ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และคลาสสิ ก พระเจ้าปี เตอร์หมาย
มัน่ ปั้ นมือกับพระราชวังนี้ มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่บรรจงสร้างพระราชวังอย่าง
ประณี ตเน้นการตกแต่งภายในที่เลือกจะใช้ โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสี น้ ามันเป็ นหลักด้าน
นอกจะเป็ นหน้าที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจ้าปี เตอร์ เชิ ญมาสร้างลานน้ าพุ โดยเฉพาะ ลานน้ าพุแห่ งนี้ ถือ
เป็ นจุดหลักของประสาทแห่งนี้ก็วา่ ได้
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** ในส่ วนของน้าพุทางพระราชวังจะปิ ดในฤดูหนาว ประมาณช่ วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และ
อาจปิ ดทาการในวันจันทร์ สิ้นเดือน หรื อวันจันทร์ กับวันอังคาร (2วันติดต่ อกัน) ซึ่งเป็ นธรรมเนียมวันหยุด
ของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ในช่ วงฤดูใบไม้ ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิม่ วันหยุดหรื ออาจจะปิ ดทาความสะอาด
โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรณีที่พระราชวังฤดูร้อนปิ ด ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ปรับเปลีย่ นโปรแกรมได้
ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่ นไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรื อสถานที่อื่นๆในช่ วงเวลาดังกล่าว**
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

เดินทางสู่ ป้ อมปี เตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)สิ่ งแรกที่สร้ างในเมืองเซนต์ปิเตอร์ สเบิร์ค
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1703ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมือง โดยมีความสู งถึง
122.5 เมตร ลักษณะเป็ นรู ปทรงหกเหลี่ยม เป็ นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบนั ด้านในเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เป็ นที่ฝัง
พระศพของพระเจ้าปี เตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ นอกจากนี้ยงั มีภาพเขียน
ของนักบุญ รวมรู ปพระแม่มารี ศกั ดิ์สิทธิ์ที่งดงาม อันเป็ นที่เลื่อมใสศรัทธาของคริ สต์ศาสนิกชนของรัสเซีย
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จากนั้น

เดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือว่าได้รับการตกแต่งอลังกาลมากที่สุด
ยอดโดมฉาบด้วยทองคาแท้ 100 กิโลกรัม และภายในใช้หินอ่อน และหิ นอื่น ๆ กว่า 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิด
เหตุเพลิงไหม้ที่สถานที่แห่ งนี้ จึงได้มีการก่อสร้างขึ้นใหม่ ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ในปี ค.ศ. 1818
ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส ชื่ อ Auguste de Montferrandโดยใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 40 ปี มี
การออกแบบด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตัววิหารใหญ่โต สี ขาวบริ สุทธิ ประดับด้วย
ประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เป็ นโบสถ์ออร์ โทดอกซ์แห่ งเดียวที่ประดับประดาตกแต่งด้วยกระจกสี อย่าง
วิจิตรบรรจง และยังเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเมืองที่นี่ให้ความนับถือเป็ นอย่างมาก

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
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ที่พกั

Park Inn Pribaltijskaya หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ค

วันที่หก

ช้ อปปิ้ ง OUTLET VILLAGE PULKOVO • เซนต์ปีเตอร์ เบิร์ก • ซีเมียโมสตี

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

เดินทางสู่

OUTLET VILLAGE PULKOVO เดินทางจากสนามบิ นเพียง

 (เช้ า/-/-)

10 นาที ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม

คุ ณภาพ ในราคาสุ ดคุ ้ม รวบรวมด้วยสิ นค้า หลากหลาย ระดับ หรู หลายจนถึ ง แบบธรรมดา เสื้ อผ้า กี ฬ า
ADIDAS NIKE PUMA ลดราคา 30-70 เปอร์เซ็นต์
11.00 น.
14.30 น.

ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินนานาชาติพลั โคโว (LED) เซนปี เตอร์เบิร์ก
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว
โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU43

15.50 น.

เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง

19.25 น.

ออกเดินทางเข้าสูกรุ งเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU270

วันที่เจ็ด
08.20 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
.........................................................................................................................

หมายเหตุ : หากสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆในรายการมีการปิ ดโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยเป็ นการ
ปฏิบัติการทางรัฐบาลหรื อหน่ วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลีย่ น
โปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนีล้ ูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทาการจองทุกครั้ง
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์...รัสเซีย บินตรงสู่ มอสโคว เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก 7 วัน 5 คืน
นั่งรถไฟความเร็วสู ง + บินภายใน 1 ขา โดยสายการบินแอโรฟรอท (SU)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง

20 ธ.ค.62

26 ธ.ค.62

SU271/ SU270

59,900

59,900

58,900

6,000

26 ธ.ค.62

01 ม.ค.63

SU271/ SU270

60,900

60,900

59,900

6,000

28 ธ.ค.62

03 ม.ค.63

SU271/ SU270

60,900

60,900

59,900

6,000

29 ธ.ค.62

04 ม.ค.63

SU271/ SU270

60,900

60,900

59,900

6,000

07 ก.พ.63

13 ก.พ.63

SU271/ SU270

55,900

55,900

54,900

6,000

13 ก.พ.63

19 ก.พ.63

SU271/ SU270

55,900

55,900

54,900

6,000

20 ก.พ.63

26 ก.พ.63

SU271/ SU270

55,900

55,900

54,900

6,000

22 ก.พ.63

28 ก.พ.63

SU271/ SU270

54,900

54,900

53,900

6,000

05 มี.ค.63

11 มี.ค.63

SU271/ SU270

52,900

52,900

51,900

6,000

12 มี.ค.63

18 มี.ค.63

SU271/ SU270

54,900

54,900

54,900

6,000

28 มี.ค.63

03 เม.ย.63

SU271/ SU270

55,900

55,900

54,900

6,000

** คณะเดินทางจานวน 30 ท่ านต่ อกรุ๊ป**

อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้ อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ
สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชั้นประหยัด

พักเดี่ยว
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ตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศขากลับพร้ อมกรุ๊ปป เซนต์ปีเตอร์ เบิร์ก-มอสโคว์
สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชั้นประหยัด
ตั๋วรถไฟความเร็วสู ง SAPSAN FAST TRAIN ขาไป มอสโคว-เซนต์ปีเตอร์ เบิร์ก
ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
ค่ าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวคนไทย
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมื อง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื องและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 USD/ ท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคาค่าทัวร์ เพิม่ เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 20 วันก่ อนการเดินทาง
การจองทัวร์ :
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• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่ อนการเดิ นทาง พร้ อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนที่ เหลื อช าระทันที ก่ อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อน
เดินทาง 45 วัน)
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้ งหมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่ อนภายใน 60 วัน บริ ษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณี
วันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้ังหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ท้ ่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการ
เดินทางได้ ตามความเป็ นจริง
เงื่อนไขอื่นๆ :
• กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั๋วหรื อชาระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี
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อาหาร
❖ อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ จะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารท้ องถิ่น และอาหารสไตล์ ยุโรปแบบฟิ วชั่น ซึ่งรสชาติจะ
เป็ นไปตามสไตล์ รัสเซีย อาจจะไม่ ถูกปากคนไทยในบางมื้อ

โรงแรมที่พกั
❖ 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 เนื่ องจากบาง
โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่ กับเตียงพับเสริม ซึ่งไม่สะดวกสบายในการพัก **กรุ ณาอ่ านเงื่อนไขการจองแบบ 3 ท่ าน
หากลูกค้ าพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขของห้ องพักดังกล่ าว**
❖ โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่ จะเป็ นห้ องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้ อง ห้ อง Double จะมีน้อยมากในแต่ละโรงแรม
และส่ วนใหญ่ ก็จะเป็ นลักษณะการนาเตียงมาชิดกันให้ เป็ น Double หากลูกค้ ารี เควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไม่
รับรองเรื่ องห้ องให้ เนื่องจากระบบการจองแต่ ละโรงแรมจะไม่ สามารถล้ อคห้ องพักได้ จึงขึน้ อยู่กบั การจัดการของทาง
โรงแรมเป็ นหลัก ทั้งนีล้ ูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่ มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึน้ อยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้ องพักแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
❖ กรณีมีการจัดงานประชุ มนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึน้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ายเมือง เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อน บริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ ) และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านั้น หนังสื อเดินทางห้ ามขาด ห้ ามชารุ ด ห้ าม
เปี ยกน้า ห้ ามสแตมป์ ตัวการ์ ตูนหรื อสแตมป์ อย่ างอื่ นที่ไม่ ใช่ สแตมป์ จากศุ ลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็ นเอกสาร
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➢

➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢

ราชการ สาคัญอย่างยิ่ง ไม่เช่ นนั้นพาสปอร์ ตของท่านจะไม่ สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใดๆได้ ทุกกรณี
ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับ ผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ ได้ เกิดจาก
อุ บั ติ เหตุ ใ นรายการท่ อ งเที่ ย ว (ซึ่ งลู ก ค้ า จะต้ อ งยอมรั บ ในเงื่ อ นไขนี้ใ นกรณี ที่เกิด เหตุ สุ ด วิ สั ย ซึ่ งอยู่ นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้ง สิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ, ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลี่ยนชื่ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่ าน้ามันหรื อค่ าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิ ทธิ์ปรับ
ราคาตั๋วดังกล่าว
เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่างละเอียดทุกหน้ า
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อย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

