#13741 ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน
มหาวิหารเซนตบาซิล พระราชวังปเตอรฮอฟ บิน SU

ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก สแปโรฮิลล พระราชวังเครมลิน มหาวิ
หารอัสสัมชัญ จตุรัสแดง หางสรรพสินคากุม มหาวิหารเซนตซาเวียร โชวละคร
สัตว รถไฟความเร็วสูง พระราชวังนิโคลัส พระราชวังฤดูหนาว มหาวิหารเซนตไอ
แซค

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3
4

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว - มอสโคว



สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารค
แอนเจลไมเคิล - ระฆังพระเจา ซาร - ปื นใหญพระเจา ซาร - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - จัตุรัส
แดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิ กาซาวิเออร - หา งกุม - อนุสรณสถานเลนิน



วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - การแสดงละคร
สัตวเซอรคัส

รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปีเตอรสเบิรก - พุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน













โรงแรม



Milan Hotel
or Holiday
Inn Lesnaya,
Moscow หรือ
เทียบเทา



Milan Hotel
or Holiday
Inn Lesnaya,
Moscow หรือ
เทียบเทา



Milan Hotel
or Holiday
Inn Lesnaya,
Moscow หรือ
เทียบเทา



Park Inn
Pribaltiysakya
Hotel, Saint
Petersburg
หรือเทียบเทา

5

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปี เตอรฮอฟ) - พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - ยา นถนนเนฟสกี้ - พระราชวังนิโคลัส







Park Inn
Pribaltiysakya
Hotel, Saint
Petersburg
หรือเทียบเทา

6
7

มหาวิหารเซนตไอแซค - ทา อากาศยานพลูโคโว - ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65

฿60,999

฿60,999

฿59,999

฿10,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว มอสโคว
เชา
07.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก
ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคาน เตอร P สายการบิน Aeroflot Russian Airlines โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน าทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดิน
ทาง
10.00 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซียโดยสายการบิน Aeroflot
Russian Airlines เที่ยวบินที่ SU271 ใชเวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
บาย
16.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
นํ าทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง
นํ าทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัต ิศาสตรยาวนานถึง 850 ปี เป็ น
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน)
พักที่ Milan Hotel or Holiday Inn Lesnaya, Moscow หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บาย

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

มอสโคว
เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน
 Milan Hotel or Holiday Inn Lesnaya, Moscow หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

สายการบิน Aeroflot Russian Airlines เที่ยวบินที่ SU271 ใชเวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่องบิน
เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - พระราชวังเครมลิน - โบสถอัส
สัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - ระฆังพระเจาซาร ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหาร
เซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - หางกุม - อนุสรณสถาน
เลนิน
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของเมืองมอสโควไดทั้งหมด
ถายรูปเป็ นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควที่สรางเป็ นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็ น 1 ใน 7 ตึก ที่สรางดวยรูปทรงเดียวกัน
นํ าทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจา
ซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่เมืองเซนต ปี เตอรสเบิรก ปั จจุบันเป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ บริเวณ
เดียวกันจะเป็ นจัต ุรัสวิหาร เป็ นที่ต ั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิ กชาวอิต าเลียน
เป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็ นสถานที่ ที่พระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก
หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน
ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สรางอุทิศใหกับนั กบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล
ปั จจุบันเป็ นที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปี เตอรมหาราช
ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปั จจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงนี้
ผานชม ปื นใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1586 ตองการใหเป็ นปื นใหญที่สุดในโลก ที่ยังไมเคยมี
การใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนั ก 40 ตัน และลูกกระสุนหนั ก ลูกละ 1 ตัน
นํ าทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber Museum) เป็ นพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุด
ของประเทศรัสเซีย เป็ นที่เก็บสะสมทรัพยสมบัต ิลํ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แช
่

่

่

่

่

่

่

มเบอรเป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัต ิของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศ
อังกฤษ และ ประเทศอิหราน
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นํ าทานเดินทางสู จัต ุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัต ิศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันสถานที่
แหงนี้ ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปี ใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
บริเวณโดยรอบของจัต ุรัสแดงเป็ นที่ต ั้งของกลุมสถาปั ต ยกรรมที่สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's
Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว
ชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนป อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก
ที่ทํามาจากทับทิม นํ้ าหนั ก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สตนํามาประดับไวเมื่อปี ค.ศ. 1995
ชม หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในปี ค.ศ.1895
ปั จจุบันเป็ นหางสรรพสินคาชั้นนํ า จําหน ายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้ าหอม แบรนดดังที่มีช่ อ
ื เสียงที่เป็ นรุนลาสุด
(New Collection)
ชม อนุสรณสถานเลนิ น (Lenin Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิ สตคนแรกของรัสเซีย
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน)
พักที่ Milan Hotel or Holiday Inn Lesnaya, Moscow หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
มีอีกชื่อเรียกวาเนิ นเขานกกระจอก เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด ปั จจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็ นที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็ นจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเป็ นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

พระราชวังเครมลิน
ตั้งอยูที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนิ นเขาริมฝั่ งแมนํ้ามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และป อมปราการ ซึ่งในอดีต เป็ นที่ประทับของพระเจาซารกษัต ริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว
เป็ นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียที่สรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ที่นี่ถ ือไดวาเป็ นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกที่ช่ อ
ื
วาพระเจาอีวานที่ 3 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิต าลีช่ อ
ื Aristotele Fioravanti นอกจาก
นี้ ยังเป็ นสถานที่ฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล
เป็ นคริสตจักร ออรโธดอก ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึ้นระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิ กชาวอิต าเลียน

ระฆังพระเจาซาร
ระฆังพระเจาซารไดช่ อ
ื วาเป็ นระฆังที่ใหญที่สุดในโลก มีนํ้าหนั กมากกวา 200 ตัน ซารอ
เลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี 1701 ไฟไหมหอคอย ระฆังจึงตก
แตกเป็ นเสี่ยงๆ ดังนั ้นกษัต รีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังที่แตกใหมา
หลอใหมเป็ นครั้งที่สองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทนํ้ าเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนั กขนาด 11 ตัน

ปนใหญพระเจาซาร
เป็ นปื นใหญที่หลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษที่ 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซึ่งมีอาชีพเป็ นชางหลอที่เกงที่สุดในยุคนั ้น ทําการออกแบบอาวุธชนิ ดนี้ โดย
ใหออกแบบปื นที่ใหญที่สุดในโลก

พิพิธภัณฑอารเมอรี่
ที่นี่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑนี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัต ิลํ้าคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องป องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัต ิยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพื้นเมือง

จัตุรัสแดง
เป็ นจัต ุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัต ุรัสแดงอาจถือไดวาเป็ นจัต ุรัสกลางกรุงมอสโก
และทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออกจากจัต ุรัสแดงแหงนี้ ชื่อ
จัต ุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัต ุรัส มาจากสีของคอมมิวนิ สต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั ้นที่เป็ นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัต ุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซึ่งใน
ภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา สวยงาม

วิหารเซนตบาซิล
เป็ นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูที่จัต ุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนื อพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งนี้ ทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็ นปึ กแผน จึงสรางมหาวิหารแหงนี้ ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

หอนาฬิกาซาวิเออร
หอนี้ ต ั้งอยูบนป อมสปาสสกายา มียอดเป็ นนาฬิกาที่เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ที่ทํามาจากทับทิมนํ้ าหนั ก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก
๊ เบนที่ลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนนี้ นาฬิกาเรือนนี้ เดินไมคอยจะตรงเทาไรนั ก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนป อมนี้ ถ ูกใชเป็ นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว

หางกุม
หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิ ด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานที่หนึ่ งที่มีสถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองนี้ มีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิ ดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปิ้ งถึง 200 รานคาดวยกัน

อนุสรณสถานเลนิน
เป็ นอนุสรณที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยูบนแทนหินมีโลง
แกวครอบอยู ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหน าวังเครมลิน นั บวาเลนิ นเป็ นวีรบุรุษผูยิ่งใหญของ
สหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิ สตไดเปลี่ยนชื่อเมืองสําคัญคือนครเซนตปีเตอรสเบิรก มา
เป็ นเมืองเลนิ นกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพื่อเป็ นเกียรติแกเขา แตไดกลับมาใชช่ อ
ื เดิมอีกหลัง
จากการลมสลายของสหภาพโซเวียต



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน
 Milan Hotel or Holiday Inn Lesnaya, Moscow หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนน
อารบัต - การแสดงละครสัตวเซอรคัส
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไม
อนุญาตใหถ ายรูปดานใน) สรางขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 หากมีพิธีกรรมทาง
ศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน
นํ าทานเดินทางสู สถานี รถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดด
เดนทางสถาปั ต ยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดที่สตาลิน
ขึ้นมาเป็ นผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ต ยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานี นั้นเป็ นลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้น
เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art)
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นํ าทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ นทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน
รานคาของที่ระลึก รานนั่ งเลน และยังมีศิลปิ นมานั่ งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปิ นเลนดนตรีเปิ ดหมวกอีกดวย
คํ่า
่

บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน)
นํ าทานชม การแสดงละครสัต ว (Circus Show) เป็ นการแสดงของสัต วแสนรู เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล
กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนั กแสดงมืออาชีพ หลังจากจบการแสดงทานสามารถถายรูปกับสัต วต างๆเพื่อเป็ นที่
ระลึกอีกดวย ** กรณีที่ไมสามารถชมโชวละครสัต วได ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหน า หรือไมสามารถหา
รอบโชวที่ต รงกับชวงเวลาที่อยูในเมืองมอสโควได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาบริการสวนนี้ ให ทานละ 20 เห
รียญดอลลารสหรัฐ (USD.)
พักที่ Milan Hotel or Holiday Inn Lesnaya, Moscow หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร
วิหารนี้ สรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุต าแดพระเป็ นเจาที่ทรงชวยปกป องรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปั จจุบันวิหารนี้ ใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว
สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็ นสถานี รถไฟฟ าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานี จะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สถานี รถไฟใตดินไดกลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง ใน
ปั จจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถ ึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวทั้งหมด 260
ก.ม.



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพื้นเมือง

ถนนอารบัต
เป็ นถนนเสนเกาแกเสนหนึ่ งของกรุงมอสโคว ถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 ใน
ประวัต ิเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหนึ่ งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่
16 ในรัชสมัยกษัต ริยอีวานจอมโหด ถนนสายนี้ เป็ นที่อยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็ นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม นั่ นก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต
กระทั่งปี 1985 ถนนอารบัต ไดกลายเป็ นถนนคนเดิน และเป็ นถนนที่ใครๆ ก็รูจักและ
คึกคักที่สุด เพราะเป็ นแหลงชุมนุมศิลปิ น จิต รกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอื่นๆ



การแสดงละครสัตวเซอรคัส

คํ่า

ละครสัต วรัสเซียมีช่ อ
ื เสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัต วไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนั กแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัต วของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน
 Milan Hotel or Holiday Inn Lesnaya, Moscow หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) ไมอนุญาตใหถ ายรูปดานใน หากมีพิธีกรรมทางศาสนา
มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

่

่

่

กรณีที่ไมสามารถชมโชวละครสัต วได ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหน า หรือไมสามารถหารอบโชวที่ต รง
กับชวงเวลาที่อยูในเมืองมอสโควได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาบริการสวนนี้ ให ทานละ 20 เหรียญดอลลารสหรัฐ
(USD.)

วันที่ 4


กิจกรรม

รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปเตอรสเบิรก - พุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู สถานี รถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเทา เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน หรือที่
เรียกวา Velaro RUS EVS เป็ นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเป็ นสวนหนึ่ งของตระกูล Siemens
Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ตอ ชม. (155 ไมลต อชั่วโมง)
นํ าทานเดินทางสู เมืองเซนต ปี เตอรสเบิรก (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง)
รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดต ามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
เดินทางถึง เมืองเซนต ปี เตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจนไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนื อ”
เซนต ปี เตอรสเบิรก สรางโดยพระเจาซาร ปี เตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน)
นํ าทานเดินทางสู เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือที่รูจักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเป็ นที่พักในฤดูรอนของราชวงศที่สวยงามและ
เป็ นบานที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค
นํ าทานเดินทางสู พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแหงหนึ่ งในรัสเซีย มีหองตางๆใหชมนั บรอย
หอง แตหองที่ทุกทานตองไมพลาดชมก็คือ หองอําพัน หรือ หองแอมเบอรรูม (The Amber Room) ที่เป็ นสุดยอดงานศิลป ยุค
ศตวรรษที่ 18 อันประมาณคามิได ที่ชางจากเยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษัต ริยฟรีดริชที่ 1 แหงรัสเซีย
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน)
พักที่ Park Inn Pribaltiysakya Hotel, Saint Petersburg หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รถไฟความเร็วสูง Sapsan
ซับซานเพิ่งเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปี เตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

เซนตปเตอรสเบิรก
เป็ นเมืองที่ใหญเป็ นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั ้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็ นเมืองที่ทันสมัยที่สุด
ในรัสเซีย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

พุชกิ้น
เมือง Tsarskoye Selo หรือเมืองพุชกิ้น (Pushkin) เป็ นเมืองที่ประทับในฤดูรอนของ
ราชวงศที่สําคัญเมืองหนึ่ ง และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917
พระเจานิ โคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถ ูกควบคุมตัวจากกลุมของคณะปฏิวัต ิ ซึ่ง
กลายเป็ นประวัต ิศาสตรหน าสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟที่ยาวนานกวา
200 ปี โดยในปั จจุบัน พุชกิ้นเป็ นเมืองยอยที่อยูในเขตการปกครองของนครเซนตปีเต
อรสเบิรก

พระราชวังแคทเธอรีน
เดิมเป็ นพระราชวังที่พระเจาปี เตอรมหาราชที่ทรงสรางไวสําหรับพระนางแคทเธอรีนที่ 1
เพื่อใชพักผอนในฤดูรอน และไดต กแตงใหมหลายครั้ง การตกแตงพระราชวังใหมใน
แตละครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผูเป็ นเจาของในแตละยุค ซึ่งจาก
การตกแตงที่ผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบใหมที่เรียกวา “รัสเซี่ยนบาโรค” ที่หรูหรา
ออนชอย และงดงามดังเชนในปั จจุบัน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน
 Park Inn Pribaltiysakya Hotel, Saint Petersburg หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 5



กิจกรรม

รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดต ามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอรฮอฟ) พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - ยานถนนเนฟสกี้
- พระราชวังนิโคลัส
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปี เตอรฮอฟ (Peterhof Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ตั้งอยูริมฝั่ ง
ทะเลบอลติค สรางในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราชซึ่งพระองคใชเป็ นที่ประทับพักผอนสําหรับลาสัต วในชวงฤดู
รอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวังแหงนี้ มีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซายส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแสดงถึงอํานาจ
ความเจริญรุงเรืองของประเทศรัสเซีย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน)
นํ าทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงนี้ เคย
ใชเป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของพระมหากษัต ริยไทย รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทย
กับประเทศรัสเซีย พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ของประเทศรัสเซียเพื่อเป็ นที่ระบึกอีก
ดวย
นํ าทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (The State Hermitage Museum) บริเวณเดียวกันกับพระราชวังฤดูหนาว เป็ น
สถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิต รกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซี่ ,ปี กั
สโซ , แรมบรันด , แวนโกะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก
นํ าทานเดินทางสู ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สรางในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช โดยมีความยาว
4.5 กิโลเมตร เริ่มตนที่หน าพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานี รถไฟ จุดเดนอยูที่สถาปั ต ยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่
เรียงรายอยูสองขางทาง ปั จจุบันเป็ นถนนสายหลักของเมืองเซนต ปี เตอรสเบิรก ซึ่งเป็ นทั้งยานการคา ยานที่อยูอาศัย ที่ต ั้งของ
พระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกมากมาย
้

นํ าทานเดินทางสู พระราชวังนิ โคลัส (Nikolaevaky Palace) พระราชวังนิ โคลัส (Nicholas Palace) ตั้งอยูในเมืองเซนต
ปี เตอรเบิรก (St.Petersburg) ถูกสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1853 เพื่อถวายแด Grand Duke Nicolai พระโอรสองคที่ 3 ของพระเจา
นิ โคลัสที่ 1
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน)
พักที่ Park Inn Pribaltiysakya Hotel, Saint Petersburg หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอร…
ที่นี่ถ ูกสรางโดยหวังจะใหพระราชวังนี้ มีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซาย ในฝรั่งเศส
เพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย และรวบรวมสถาปนิ กและชางฝี มือจาก
ประเทศตางๆ มากมาย สิ่งกอสรางและ สถาปั ต ยกรรมที่ต กแตงดวยสถาปั ต ยกรรมแบบ
บาร็อคและนี โอคลาสิค ที่ใชประดับประดาหองหับตางๆ ดานหน าของพระราชวังหันออกสู
อาวฟิ นแลนด มีนํ้าพุ บอนํ้ า แจกัน อาง และรูปปั้ นสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

พระราชวังฤดูหนาว
เป็ นพระราชวังที่ประกอบดวยหองตางๆ กวา 1,050 หอง สถานที่แหงนี้ เคยใชเป็ นที่
รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย /
รัสเซีย พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ของรัสเซีย
อีกดวย

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ
เป็ นพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรมในเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย ไดช่ อ
ื วาเป็ น
พิพิธภัณฑศิลปะที่ใหญเป็ นอันดับสองของโลก กอตั้งขึ้นในปี 1764 โดยพระราชโอการ
จากจักรพรรดินีแคทเธอรีนมหาราช ปั จจุบันภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงงานศิลปะ
ตางๆ มากกวาลานรายการในแตละสวนของพื้นที่

ยานถนนเนฟสกี้
เป็ นยานถนนเกาแกที่เกิดขึ้นในปี 1710 ในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช โดยมีความยาว
4.5 กิโลเมตร เริ่มตนที่หน าพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานี รถไฟมอสโก จุดเดนอยู
ที่สถาปั ต ยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยูสองขางทาง ปั จจุบันเป็ นถนนสาย
หลักของเซนตปีเตอรสเบิรก ซึ่งเป็ นทั้งยานการคา ยานที่อยูอาศัย ที่ต ั้งของพระราชวัง โรง
ละคร โรงแรม และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกมากมาย

พระราชวังนิโคลัส
สรางขึ้นเพื่อใชเป็ นที่ประทับของ Grand Duke Nikoley โอรสของพระเจานิ โคลัสที่ 1
ปั จจุบันเป็ นสถานที่จัดแสดงศิลปะพื้นเมืองที่มีกวา 100 ชนชาติของรัสเซีย โดยมีความ
พิเศษคือระหวางพักการแสดง จะเสิรฟวอดกาและเรดคารเวียรอาหารขึ้นชื่อของรัสเซียใหผู
เขาชมรับประทาน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน
 Park Inn Pribaltiysakya Hotel, Saint Petersburg หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

นํ้ าพุในสวนพระราชวังฤดูรอน จะไมสามารถเปิ ดใหชมความสวยงามไดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือน
พฤษภาคม และ พระราชวังฤดูรอนฯ อาจปิ ดทําการทุกวันจันทรสิ้นเดือน หรือ วันจันทรและวันอังคารสิ้นเดือน (2 วัน ติดตอ
กัน) โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ซึ่งเป็ นธรรมเนี ยมวันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ที่จะเพิ่มวันหยุดในชวงฤดูใบไมรวง และ ฤดู
หนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่พระราชวังฤดูรอนฯ ปิ ดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยน
โปรแกรมไดต ามความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนํ าทานชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพา
ฟลอฟส พระราชวังใด พระราชวังหนึ่ งเป็ นการทดแทน ทั้งนี้ การปิ ดทําการของแตละพระราชวัง จะไมต รงกันทุกพระราชวัง

มหาวิหารเซนตไอแซค - ทาอากาศยานพลูโคโว - ทาอากาศยาน
เชเรเมติเยโว
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู มหาวิหารเซนต ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็ นมหาวิหารซึ่งสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1818-1858
รวมแลวใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 40 ปี มหาวิหารแหงนี้ สรางขึ้นโดยดําริของพระเจาซาร อเล็กซานเดอรที่ 1 (Tsar Alexander I)
เพื่อถวายใหกับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซึ่งเป็ นนั กบุญอุปถัมภของพระเจาปี เตอรมหาราช (Peter the Great)
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษเมนูอาหารบุฟเฟ ต นานาชาติ โรงแรม Crowne Plaza Airport 5 ดาว
นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปูลโกโว เมืองเซนต ปี เตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย เพื่อเดินทางโดยเที่ยวบินบิน
ภายในประเทศ
15.25 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซียโดยสายการบิน Aeroflot
Russian Airlines เที่ยวบินที่ SU019
16.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
คํ่า
19.25 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน โดยสายการบิน
Aeroflot Russian Airlines เที่ยวบินที่ SU270 ใชเวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มหาวิหารเซนตไอแซค
มหาวิหารนี้ สรางขึ้นในปี 1712 โดยมีโดมทองเป็ นเอกลักษณ ในอดีต มหาวิวิหารเซนตไอ
แซคเป็ นเพียงโบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเป็ นโบสถหิน และถูกสรางใหม
อยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี ปั จจุบันที่
นี่ ไดรับการยกยองใหเป็ นมหาวิหารทรงโดมที่ใหญเป็ นอันดับ 3 ที่งดงามที่สุดในโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ อาหารบุฟเฟ ต นานาชาติ โรงแรม Crowne Plaza Airport(5 ดาว)

ทาอากาศยานพลูโคโว
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติที่ใหบริการนครเซนตปีเตอรสเบิรก หนึ่ งในเมือทองเที่ยวที่
สําคัญของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานนี้ ทําหน าที่เป็ นศูนยกลางปฏิบัต ิการสําหรับสาย
การบินแอโรฟลอต

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

สายการบิน Aeroflot Russian Airlines เที่ยวบินที่ SU270 ใชเวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
08.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิส
์ ําหรับผูเดินทางที่ถ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา (หน าปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทานั ้น กรณีที่ทานถือ
หนั งสือเดินทางราชการ (หน าปกสีนํ้าเงินเขม) หนั งสือเดินทางทูต (หน าปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนั งสือเดินทางพิเศษอื่นๆ
หากไมผานการอนุมัต ิของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝั่ งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ต าม
ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ต าม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง
เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหน าหนั งสือเดิน และ หน าวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัย และ ประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหต นทุนสูงขึ้น
มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น
นั กทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของ
กับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัต ิภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนื อการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืน
คาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัต ิเทานั ้น
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
คณะทัวรนี้ เป็ นการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่ง
บางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็ นตองทองเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั ้นๆ กรณีที่ทานไมต องการใชบริการสวน
ใดสวนหนึ่ ง ไมวากรณีใดก็ต าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ต าม

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ
20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00
น. เทานั ้น โดยระบบจะยกเลิกอัต โนมัต ิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดิน
ทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์ นการใหสิทธิล์ ูกคารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียดทางบริษัท
มีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางน อย 21 วัน กรณีนักทอง
เที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ
จายเงินไมวากรณีใดๆก็ต าม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัต ิวีซา รอนั ดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลา
ที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ต าม คือ กอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที
้

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Aeroflot Russian Airlines
ไมสามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไมวากรณีใดก็ต ามซึ่งที่นั่งถูกระบุใหเป็ น
หมูคณะ
คาภาษีนํ้ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Aeroflot Russian Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป า
สัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมีนํ้าหนั กรวมกันไมเกิน 23 กก.
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)
คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคา
เป็ นสําคัญ
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน
คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนไดต ามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคา
เป็ นสําคัญ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีต องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณา
สอบถามอัต ราคาบริการจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 36 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกคา 1 ทาน ตามธรรมเนี ยม
คาทิปหัวหน าทัวร ทานละ 21 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกคา 1 ทาน ตามธรรมเนี ยม
คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหน าทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนี ยม 57 เหรียญดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเป็ นเงินไทยประมาณ 1,900 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถ ึง 2
ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

วีซา
พาสปอรต จะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
อัต ราคาบริการนี้ ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหน าทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนี ยม 57
เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเป็ นเงินไทยประมาณ 1,900 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน
เด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
อัต ราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถ ึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า

้

้
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่

สําหรับอัต ราคาบริการนี้ จําเป็ นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึงตามจํานวนที่กําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง
ตามความตองการของผูเดินทาง)
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ
1. เนื่ องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมต ิดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็ น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็ นตองแยกหองพัก เป็ น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนั กทองเที่ยวหรือเอเยนต
2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัด
รัต และไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือ
เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณอักษรเทานั ้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะ
ตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ ง เพื่อลงนามดําเนิ นการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบ
อํานาจประกอบ (กรณีดําเนิ นการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด
พาสปอรต หน าแรกของผูเดินทาง สําเนาบัต รประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนําเงินเขาใหครบ
ถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนั กขัต ฤกษ ไมวาวันใด
วันหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน
2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
2.3 แจงยกเลิกน อยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจาย
จริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องจากการจัดเตรียม การจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจอง
ที่พัก เป็ นตน
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ต าม
4. สําหรับอัต ราคาบริการนี้ จําเป็ นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึงตามจํานวนที่
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัต ราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนั กทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหน าอยางน อย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางน อย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่
จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะให
บริการและดําเนิ นการตอไป
5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนิ นการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวน
หนึ่ ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัต ิจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึ งถึง
ประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

