#15930 ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน
จัตุรัสแดง พระราชวังเคลมลิน พระราชวังปเตอรฮอฟ บิน SU
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก สแปรโรวฮิลล มหาวิหารไอแซค ลอง
เรือแมนํ้าเนวา พระราชวังฤดูหนาว โบสถหยดเลือด พระราชวังแคทเธอรีน สถานี
รถไฟใตดินกรุงมอสโคว มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หอสงสัญญาณโทรทัศน
Ostankino
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1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว - มอสโคว

2

พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจา ซาร ปื นใหญพระเจา ซาร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

3

รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปีเตอรสเบิรก - ป อมปี เตอรและปอล - มหาวิหาร
เซนตไอแซค - ลองเรือแมนํ้า เนวา

4

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปี เตอรฮอฟ) - พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - โบสถหยดเลือด - เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว

5

หมูบา นพระเจา ซารหรือหมูบา นปุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - รถไฟความเร็วสูง
Sapsan - มอสโคว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - การแสดงละคร
สัตวเซอรคัส



วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino - ตลาดอิสไมโลโว - ทา
อากาศยานเชเรเมติเยโว
ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

6
7

โรงแรม

















กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 เม.ย. 65 - 16 เม.ย.
65

฿57,900

฿57,900

฿56,900

฿6,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว มอสโคว
เชา
09.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาทเตอรสายการบินแอรโรวฟรอต อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7
เคาน เตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES
บาย
12.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ SU273 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง 2 รอบ **ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**)
คํ่า
19.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธีต รวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหน าที่
นํ าทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญที่สุดของยุโรป เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และการเดินทางของประเทศ จัดวาเป็ นเมืองที่นาเที่ยวมากเมืองหนึ่ ง ประกอบดวยสถาปั ต ยกรรมทั้งเกาและใหม มีโบสถซึ่งเป็ น
สถาปั ต ยกรรมที่สวยงามมากกวา 200 แหง
รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม
พักที่ Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว (โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรม
เบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)



เชา

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



คํ่า

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
 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 2 รอบ
เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง
โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ 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

พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - โบสถอัสสัมชัญ
มอสโคว - ระฆังพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - จัตุรัสแดง
- วิหารเซนตบาซิล - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พักพร
นํ าทานชมความสวยงามและเจริญรุงเรืองของ กรุงมอสโคว ซึ่งถือเป็ นเมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ
นํ าทานเขาชม พระราชวังเคลมลิน สัญลักษณของอดีต สหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกําเนิ ดของประวัต ิศาสตรรัสเซียที่มีมา
ยาวนานในอดีต เป็ นเพียงป อมปราการไมธรรมดาที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทั้งยังเป็ นที่ประทับของพระเจาซาร
ทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนตปิเตอรสเบิรก ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑ ที่
สําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ
นํ าทานชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร ตั้งอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่งที่ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของ
ราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน
จากนั ้นชม โบสถอัสสัมชัญ วิหารหลวงเกาแก ที่ถ ือวาสําคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิ กชาวอิต าเลียน โดยสรางทับ
ลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอน แลวใชเพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
จากนั ้นชม ระฆังพระเจาซาร และปื นใหญพระเจาซาร เป็ นตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของรัสเซีย ขนาดอันใหญโต
และความงดงามเป็ นตัวดึงดูดใหผูคนมาเยี่ยมชม ลองมาดูดวยตาตัวเองแลวคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหึมาของที่นี่
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม จัต ุรัสแดง (Red Square) สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอสโควสรางในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่เป็ นศูนยรวม
เหตุการณสําคัญตาง ๆ เชนงานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทวง ตั้งแตอดีต จนถึงปั จจุบัน และยังถือไดวาเป็ นจัต ุรัสที่มี
ความสวยงามมากที่สุดในโลก
บริเวณโดยรอบยังประกอบไปดวยสถานที่สําคัญของประเทศ อีกหลายแหงที่สามารถไดชมอันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล
(Saint Basil’s Catherdral) สถานที่ที่ซึ่งถูกยอมรับวาสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถลูก
้

กวาด”สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม
นํ าทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิลส Sparrow Hills หรือ เนิ นเขานกกระจอกจุดชมทัศนี ยภาพของกรุงมอสโคว ที่
สามารถชมดานลางไดเกือบทั้งหมด จึงทําใหเลนิ น ผูนําพรรคคอมมิวนิ สตในอดีต เลือกเนิ นเขาแหงนี้ เป็ นที่ต ั้งบานพักของตน
ปั จจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็ นที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว (โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรม
เบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปเตอรสเบิรก - ปอมปเตอร
และปอล - มหาวิหารเซนตไอแซค - ลองเรือแมนํ้าเนวา
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางสู เมืองเซนตปีเตอรสเบิรค (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดต ามความเหมาะสม**เมืองที่ไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนื อ” เพราะ
ทัศนี ยภาพที่สวยงามของเมือง
หมายเหตุ : ที่นั่งบนรถไฟจะจองเป็ นตั๋วกรุปไดที่นั่งแบบกรุปโซน โดยผูโดยสารอาจจะไมไดนั่งโบกี้เดียวกันทั้งกรุป
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู ป อมปี เตอร และปอลด (Peter and Paul Fortress) สิ่งแรกที่สรางในเมืองเซนตปิเตอรสเบิรค สราง
ขึ้นในปี ค.ศ.1703ในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช เป็ นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะ

่

่

่

เป็ นรูปทรงหกเหลี่ยม เป็ นศิลปะแบบบารอค ปั จจุบันดานในเป็ นพิพิธภัณฑที่ใชเป็ นที่ฝังพระศพของพระเจาปี เตอรมหาราช และ
พระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ
จากนั ้นเดินทางสู มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) วิหารที่ถ ือวาไดรับการตกแตงอลังกาลมากที่สุด ยอดโดม
ฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และภายในใชหินออน และหินอื่น ๆ กวา 43 ชนิ ด ตัววิหารใหญโต สีขาวบริสุทธิ ประดับดวย
ประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เป็ นโบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่ประดับประดาตกแตงดวยกระจกสีอยางวิจิต รบรรจง และยังเป็ น
สถานที่ศักดิส
์ ิทธิ ์ ที่ชาวเมืองที่นี่ใหความนั บถือเป็ นอยางมาก
นํ าทาน ลองเรือแมนํ้าเนวา NEVA RIVER CRIUSE พรอมดื่มดํ่ากับบรรยากาศของสองฟากฝั่ งเป็ นแมนํ้าในประเทศ
รัสเซียสวนยุโรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเขาสูอาวฟิ นแลนดในทะเลบอลติก มีความยาวคอนขางสั้น คือ 74
กิโลเมตร แตเป็ นแมนํ้าที่มีการไหลเป็ นอันดับสามในยุโรป ผานเขตการปกครองของรัสเซีย 2 แหง คือ เลนิ นกราดโอบลาสตและ
เซนตปีเตอรสเบิรก
*** ทั้งนี้ การลองเรือที่แมนํ้าเนวา ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาหากสภาพอากาศหนาวจัด จนทําใหแมนํ้าจับตัวเป็ นนํ้ าแข็ง ทําให
ไมสามารถลองเรือได หรือกอใหเกิดอันตรายระหวางลองเรือ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน 10 USD ตามเงื่อนไขใน
โปรแกรมทัวร เพื่อยกเลิกการลองเรือ โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ***
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนตปิเตอรเบิรก (โรงแรมที่นํา
เสนอเป็ นโรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)



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

ปอมปเตอรและปอล
ป อมนี้ สรางขึ้นในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช เป็ นสิ่งแรกที่สรางในเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรกโดยมีความสูง 122.5 เมตร ซึ่งเป็ นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง จุดประสงคในการ
สรางเพื่อป องกันการรุกรานจากศัต รู ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑที่ใชฝังหลุมพระศพของ
พระเจาปี เตอรมหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ และสวนหนึ่ งยังใช
เป็ นโรงงานผลิต เหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย

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

ลองเรือแมนํ้าเนวา
ใหทานไดลองเรือดื่มดํ่าความโรแมนติก ชมวิวขางทางอันงดงามของสองฝั่ งแมนํ้าเนวาแหง
นครเซนตปีเตอรสเบิรก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

Sapsan Fast Train ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดต ามความเหมาะสม**เมืองที่ไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรป
เหนื อ” เพราะทัศนี ยภาพที่สวยงามของเมือง
ที่นั่งบนรถไฟจะจองเป็ นตั๋วกรุปไดที่นั่งแบบกรุปโซน โดยผูโดยสารอาจจะไมไดนั่งโบกี้เดียวกันทั้งกรุป
การลองเรือที่แมนํ้าเนวา ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาหากสภาพอากาศหนาวจัด จนทําใหแมนํ้าจับตัวเป็ นนํ้ าแข็ง ทําใหไม
สามารถลองเรือได หรือกอใหเกิดอันตรายระหวางลองเรือ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน 10 USD ตามเงื่อนไขใน
โปรแกรมทัวร เพื่อยกเลิกการลองเรือ โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 4



กิจกรรม

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอรฮอฟ) พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - โบสถหยดเลือด
- เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปี เตอรฮอฟ (Peterhof alace) พระราชวังที่สวยงาม ที่สรางขึ้นในสมัย
พระเจาปี เตอรมหาราช ภายในพระราชวังออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส “บารอค”และคลาสสิก ดานนอกสราง
ลานนํ้ าพุที่ถ ือเป็ นจุดหลักของประสาทแหงนี้ ก็วาได ดวยความยิ่งใหญต ระการตาและแสงของพระอาทิต ยกระทบผิวนํ้ า และขอบ
อางสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศรมรื่นของตนไมนานาพันธุจึงทําใหเกิดภาพที่สวยงามราวกับดินแดนในเทพนิ ยาย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 1,050 หอง สถานที่แหงนี้ เคยใช
เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี
อดีต เคยเป็ นพระราชวังหลวงของราชวงศโรมานอฟ ระหวางปี ค.ศ.1732 -1917 ตั้งอยูระหวางทาวัง กับ จัต ุรัสพระราชวัง
ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว และ ขาว ดวยสถาปั ต ยกรรมบารอค
ปั จจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวไดเปิ ดใหประชาชนเขาชมในฐานะ พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (TheState Hermitage
Museum) ซึ่งเป็ นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิต รกรเอกระดับโลก อยาง
เชน ลิโอนาโด ดาวินซี่,ปิ กัสโซ,แรมบรันด,แวนโกะ เป็ นตน จัดเป็ นพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของโลกแหงหนึ่ ง
**ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปิ ดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหน า ดังนั ้นหากวันที่เดินทางตรงกับชวงวันปิ ดเขาชม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรือสถานที่อ่ น
ื ๆในชวงเวลาดัง
กลาว**
่

่

นํ าทานเดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรง
สรางใหเป็ นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 2 พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส แตถ ูกปลงพระชนม โดยสง
หญิงชาวนาผูหนึ่ งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลาย
เป็ นโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้
จากนั ้นเดินทางสู OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแตงสไตลยุโรปและเป็ นแหลงชอปปิ้ งที่รวมราน
คาดังมากมายกวา 40 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปิ้ ง ที่ครบครันดวยสินคาชั้นนํ าตางๆ มากมาย เชน ADIDAS BOSS
FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนตปิเตอรเบิรก (โรงแรมที่นํา
เสนอเป็ นโรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)



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

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

โบสถหยดเลือด
โบสถนี้ถ ูกสรางเพื่อเป็ นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 2 ผูประกาศเลิกทาส แต
ถูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหนึ่ งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน
ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็ นโบสถหยดเลือดมาจนถึง
ทุกวันนี้ ปี พ.ศ. 2534 จึงเปลี่ยนชื่อกลับเป็ นเซนตปีเตอรสเบิรก

เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว
Outlet Village Pulkovo ใหเวลาทานไดอิสระชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ
เชน ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS ,
INCANTO และอื่นๆอีกมากมาย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปี เตอรฮอฟ ** ในสวนของนํ้ าพุทางพระราชวังจะปิ ดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม
จนถึงเดือนพฤษภาคม และอาจปิ ดทําการในวันจันทรสิ้นเดือน หรือวันจันทรกับวันอังคาร (2วันติดตอกัน) ซึ่งเป็ นธรรมเนี ยม
วันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว ในการเพิ่มวันหยุดหรืออาจจะปิ ดทําความสะอาดโดยไมแจงให
ทราบลวงหน า กรณีที่พระราชวังฤดูรอนปิ ด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไป
เขาพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรือสถานที่อ่ น
ื ๆในชวงเวลาดังกลาว**
พระราชวังฤดูหนาว **ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปิ ดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหน า ดังนั ้นหากวันที่เดินทางตรงกับชวงวัน
ปิ ดเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรือสถาน
ที่อ่ น
ื ๆในชวงเวลาดังกลาว**
โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 5



กิจกรรม

หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน รถไฟความเร็วสูง Sapsan - มอสโคว - สถานีรถไฟใตดินกรุง
มอสโคว - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตวเซอรคัส
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทุกทานเดินทางสู หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจานายชั้นสูงไมวาจะเป็ นอเล็ก
ซานเดอร ปุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซีย
นํ าทานชม พระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามแหงหนึ่ งในรัสเซีย มีหองตางๆ ใหชมนั บรอยแตทุกทานตองไมพลาดชมหอง
อําพัน (แอมเบอรรูม) เป็ นสุดยอดงานศิลป ยุคศตวรรษที่18 อันประมาณคามิไดที่ชางเยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษัต ริยฟรี
ดริชที่ 1 แหงปรัสเซีย
ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีนได ทางบริษัทฯ ขอนํ าทานชม พระราชวังพาฟลอฟส ตั้งอยูสวนขนาดใหญ
ซึ่งสรางโดยพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื่อใหกับพระราชบุต รพอล
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางกลับสู เมืองมอสโคว โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดต ามความเหมาะสม**
หมายเหตุ : ที่นั่งบนรถไฟจะจองเป็ นตั๋วกรุปไดที่นั่งแบบกรุปโซน โดยผูโดยสารอาจจะไมไดนั่งโบกี้เดียวกันทั้งกรุป
นํ าทุกทานชม สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว (Moscow Metro) ตื่นตากับการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับ
สถาปั ต ยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชน การประดับดวยกระจกสี หินออน
นํ าทานเดินทางไปยัง ถนนอารบัต (ArbatStreet) ที่ต ั้งอยูในใจกลางของแหลงประวัต ิศาสตรและถือวาเป็ นหนึ่ งในยาน
โบราณที่สุดของมอสโคว ที่มีช่ อ
ื ปรากฏในประวัต ิศาสตรมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปดวย
รานอาหาร รานขายของที่ระลึก รานคาเฟ และยังเป็ นแหลงชุมนุมของศิลปิ นอินดี้ ที่มาโชวฝีมือกันจัดแบบไมมีใครยอมใคร
คํ่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชมความน ารักของบรรดาสัต วแสนรู และตื่นตากับการแสดงกายกรรมมายากล ของ ละครสัต ว Circus Show โดย
เป็ นนั กแสดงมืออาชีพ พรอมกับเหลาสัต วที่ไดรับการฝึ กฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับสัต วแสนรู
เพื่อเป็ นที่ระลึกไดอีกดวย
**ที่นั่งชมเป็ นบัต รแบบตั๋วกรุปจัดตามระบบทัวรลอกที่นั่งไวต ามราคาทัวร หากทานตองการที่นั่งวีไอพีหรือที่นั่งดานหน า
กรุณาสอบถามเจาหน าที่เพื่อซื้อบัต รอัพเกรดทั้งนี้ หากที่นั่งจะอัพไดต อเมื่อมีที่นั่งเหลือเทานั ้น**
**กรณีละครสัต วงดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหน า เป็ นไปทางระบบการจัดการทางประเทศ
รัสเซียของคณะละครสัต ว ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาบริการสวนนี้ ให 1000 บาท**
พักที่ Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว (โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรม
เบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชกิ้น
หมูบานพระเจาซาร หรือหมูบานปุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจานายชั้นสูง ไม
วาจะเป็ น “อเล็กซานเดอร ปุชกิ้น” ยอดกวีเอกรัสเซีย อีกหนึ่ งเมืองทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียง
ซึ่งตั้งอยูในเขตนครสหพันธเซนตปีเตอรสเบิรก (St. Petersburg) โดยตัวเมืองนั ้นตั้ง
หางจากเซนตปีเตอรสเบิรก ไปทางทิศใต ประมาณ 24 กิโลเมตร (15 ไมล) ไดรับการกอ
ตั้งขึ้นในปี 1710 สําหรับตัวเมืองพุชคินนั ้นตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าเนวา (Neva River) แมนํ้า
สายสําคัญสายหนึ่ งของประเทศนั่ นเอง

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

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

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.

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีนได ทางบริษัทฯ ขอนํ าทานชม พระราชวังพาฟลอฟส ตั้งอยูสวนขนาดใหญ
ซึ่งสรางโดยพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื่อใหกับพระราชบุต รพอล
Sapsan Fast Train รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดต ามความเหมาะสม** ที่นั่งบนรถไฟจะจองเป็ นตั๋วกรุปไดที่นั่งแบบ
กรุปโซน โดยผูโดยสารอาจจะไมไดนั่งโบกี้เดียวกันทั้งกรุป
ละครสัต ว Circus Show **ที่นั่งชมเป็ นบัต รแบบตั๋วกรุปจัดตามระบบทัวรลอกที่นั่งไวต ามราคาทัวร หากทานตองการที่นั่ง
วีไอพีหรือที่นั่งดานหน ากรุณาสอบถามเจาหน าที่เพื่อซื้อบัต รอัพเกรดทั้งนี้ หากที่นั่งจะอัพไดต อเมื่อมีที่นั่งเหลือเทานั ้น**
**กรณีละครสัต วงดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหน า เป็ นไปทางระบบการจัดการทางประเทศ
รัสเซียของคณะละครสัต ว ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาบริการสวนนี้ ให 1000 บาท**
โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 6


กิจกรรม

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino
- ตลาดอิสไมโลโว - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ าทานชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St.Saviour Cathedral) เป็ นวิหารที่ใหญที่สุด
ในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้า Moskva เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของพระเจาซารอเล็ก
ซานเดอรี่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุต าแดพระเป็ นเจาที่ทรงชวยปกป องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโป
เลียน ปั จจุบันกลายเป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธิใ์ นการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย
่

*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถเขาชมได โดยทางทัวรจะไมสามารถ
ทราบลวงหน าเนื่ องจากเป็ นการจัดการของทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิใ์ นการถายรูปชมบริเวณดานนอก ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว***
นํ าทานสู ตึกหอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino ใหคุณไดเห็นวิวเหนื อเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง ในขณะเดียวกัน
ก็ทําหน าที่ออกอากาศจากสถานี โทรทัศน จํานวนมากไปยังบานเรือนชาวรัสเซีย เดินทางไปที่จุดชมวิวของหอสงสัญญาณนี้ เพื่อรับ
ชมความบันเทิงสดในรูปแบบของทิวทัศน สุดอลังการ
บาย
นํ าทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื้ออาหารสุดหรูที่ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรา
มาของกรุงมอสโคว ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower
**หมายเหตุ** เนื่ องจากตึก OSTANKINO TOWER ไมอนุญาตให เด็กที่มีอายุต ํ่ากวา 7 ปี ขึ้นไปดานบนตึกได ดังนั ้น
โปรแกรมนี้ จึงขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะ ลูกคาที่มีอายุต ั้งแต 7 ปี ขึ้นไป / ในกรณีที่มีเด็กอายุต ํ่ากวา 7 ปี เดินทาง ทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรานอาหารที่มีระดับเทียบเทาใหแทน**
** หากทางตึกมีการจํากัดจํานวนผูขึ้นชมทางทัวรขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลรานอาหารโดยจะแจงใหทราบกอนเดินทาง
เนื่ องจากเป็ นนโยบายทางตึก ซึ่งทางทัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงได**
นํ าทานเขาสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market) ตลาดสินคาหัต ถกรรมและของเกาอันลือชื่อของประเทศรัสเซีย เป็ น
ศูนยกลางทางการคาของที่ระลึก และของเกา ของสะสมขนาดใหญแหงกรุงมอสโคว ราคาถูกที่สุด และยังมีใหเลือกหลากหลาย
คุณภาพและราคา
ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู สนามบินเชเรเมเตียโวมอสโคว
คํ่า
20.10 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU 272



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino
หอสงสัญญาณโทรทัศน (Ostankino Tower) หอสงสัญญาณนี้ โดดเดนอยูบนเสนขอบ
ฟ าของมอสโกมาตั้งแตปี 1967 และเป็ นหนึ่ งในอาคารที่ยืนอยูดวยตัวเองที่สูงที่สุดในโลก
ดานบนหอยังมีรานอาหารที่ช่ อ
ื 7th HEAVEN RESTAURANT ซึ่งเป็ นรานอาหาร
ลอยฟ าที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโควระดับความ
สูง 328 M.



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 7th Heaven Restaurant

ตลาดอิสไมโลโว
เป็ นตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินคาพื้นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่
ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุม
ไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอื่นๆอีกมากมาย



ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่ใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท



หมายเหตุ

มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หากวันและเวลาที่จะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถเขาชมได โดยทางทัวร
จะไมสามารถทราบลวงหน าเนื่ องจากเป็ นการจัดการของทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิใ์ นการถายรูปชม
บริเวณดานนอก ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
เนื่ องจากตึก OSTANKINO TOWER ไมอนุญาตให เด็กที่มีอายุต ํ่ากวา 7 ปี ขึ้นไปดานบนตึกได ดังนั ้น โปรแกรมนี้ จึงขอ
สงวนสิทธิเ์ ฉพาะ ลูกคาที่มีอายุต ั้งแต 7 ปี ขึ้นไป / ในกรณีที่มีเด็กอายุต ํ่ากวา 7 ปี เดินทาง ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ
เปลี่ยนแปลงรานอาหารที่มีระดับเทียบเทาใหแทน**
** หากทางตึกมีการจํากัดจํานวนผูขึ้นชมทางทัวรขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลรานอาหารโดยจะแจงใหทราบกอนเดินทาง
เนื่ องจากเป็ นนโยบายทางตึก ซึ่งทางทัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงได**

วันที่ 7


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
10.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม



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
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ 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
บริษัทฯมีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได
และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น หนั งสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปี ยกนํ้ า หามสแตมป ต ัว
การต ูนหรือสแตมป อยางอื่นที่ไมใชสแตมป จากศุลกากรของประเทศนั ้นๆ เพราะเป็ นเอกสารราชการ สําคัญอยางยิ่ง ไมเชนนั ้นพาส
ปอรต ของทานจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัต รโดยสารสูงขึ้น ตามอัต ราคานํ้ ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิป
์ รับราคาตั๋วดังกลาว
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ(เลมนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหน าอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน
ของทานเอง**

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30
วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั ้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน)

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สายการบินแอโรวฟรอท (SU) ภาษี
นํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหง
คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก.กระเป าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ
คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)
คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,นํ้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน
คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวคนไทย
ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 500,000 บาท
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
่

่

เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ ต ,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความควบคุม
ของบริษัทฯ
คาทิปไกดทองถิ่น,พนั กงานขับรถ,หัวหน าทัวรต ามระเบียบธรรมเนี ยม รวมทั้งทริป 60 USD/ทาน

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได
และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น หนั งสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปี ยกนํ้ า หามสแตมป ต ัว
การต ูนหรือสแตมป อยางอื่นที่ไมใชสแตมป จากศุลกากรของประเทศนั ้นๆ เพราะเป็ นเอกสารราชการ สําคัญอยางยิ่ง ไมเชนนั ้นพาส
ปอรต ของทานจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี

หมายเหตุ
** คณะเดินทางจํานวน 30 ทาน **
หากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปิ ดโดยไมแจงใหทราบลวงหน าโดยเป็ นการปฏิบัต ิการทางรัฐบาลหรือหน วยงานใน
ประเทศรัสเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
กอนทําการจองทุกครั้ง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถ ึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหน า 20 วันกอนการเดินทาง
กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา
หน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหน าหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบทุกกรณี
อาหาร
อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวรจะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหารสไตลยุโรปแบบฟิ วชั่น ซึ่งรสชาติจะเป็ นไปตาม
สไตลรัสเซีย อาจจะไมถ ูกปากคนไทยในบางมื้อ
โรงแรมที่พัก
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั ้น กรณีเดินทางเป็ นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ ขอแนะนํ าให
ทานเปิ ดหองพักเป็ นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม เนื่ องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับ
เตียงพับเสริมซึ่งไมสะดวกสบายในการพัก **กรุณาอานเงื่อนไขการจองแบบ 3 ทานหากลูกคาพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือวาทานยอมรับ
ในเงื่อนไขของหองพักดังกลาว**
โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเป็ นหองแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในหอง หอง Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวน
ใหญก็จะเป็ นลักษณะการนํ าเตียงมาชิดกันใหเป็ น Double หากลูกคารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไมรับรองเรื่องหองให
เนื่ องจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึ้นอยูกับการจัดการของทางโรงแรมเป็ นหลัก ทั้งนี้ ลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

การยกเลิก

กรณียกเลิก (จอยกรุป) :
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนั กขัต
ฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด
ยกเลิกน อยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกน อยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วัน
หยุกนั กขัต ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป วย :
กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

