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ZG DME 02 TG

วันท่ีหน่ึง  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว

เมืองมอสโคว   ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว    (-/-/D)

08.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก

ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให

การตอนรบั อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอม

กอนออกเดินทาง
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10.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Thai

Airways เที่ยวบินที่ TG974 (เท่ียวบินตรง)

** ใชเวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **

16.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร ** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง **

นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 850

ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยต้ังอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่ง

ในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป

และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

ã นําคณะเขาสูที่พัก Vega Izmailovo Hotel & Convention Center, Milan Hotel Moscow , Moscow

หรือเทียบเทา

วันท่ีสอง เมืองมอสโคว - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน -

ปอมปเตอร และ ปอล

(B/L/D)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเทา เทคโนโลยีใหมลาสุดจาก

เยอรมัน หรือทีเ่รียกวา Velaro RUS EVS เปนรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเปนสวนหน่ึง

ของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็วสูงสดุ โดยประมาณ 250 กม. ตอ ชม. (155 ไมลตอช่ัวโมง)
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......... น. นําทานเดินทางสู เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ลูกคาเปนสําคัญ **

......... น. เดินทางถึง เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจนไดรับสมญานามวา “ราชินีแหง

ยุโรปเหนือ” เซนต ปเตอรสเบิรก สรางโดยพระเจาซาร ปเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสราง

ดวยการถมทรายและหินเปนจํานวนมากเพราะวาพ้ืนท่ีเดิมของเมืองน้ันเปนดินเลนของทะเล พระองคทรงเลอืกท่ี

จะสรางเมืองท่ีบรเิวณน้ีเพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆ

ไดงาย เพือ่การปฏิรูปรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปไดโดยงาย ตอมาเมืองเซนต ปเตอรเบิรกจึง

ไดรับสมญานามวาหนาตางแหงยุโรป และไดเปนเมืองหลวงของจกัรวรรดิรัสเซียเปนเวลา 206 ป (หลงัจากน้ันได

ยายเมืองหลวงไปที่เมืองมอสโคว เมื่อ พ.ศ. 2461) ช่ือเดิมของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก คือ เปโตรกราด

(Petrograd ใชในชวง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใชในชวง พ.ศ. 2467-2534)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานเดินทางสู เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือที่รูจักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเปนที่พักในฤดูรอนของราชวงศที่

สวยงามและเปนบานท่ีรกัและโปรดปรานของสมาชิกครอบครวัโรมานอฟทกุพระองค

นําทานเดินทางสู พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแหงหน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆ

ใหชมนับรอยหอง แตหองที่ทุกทานตองไมพลาดชมก็คือ หองอําพัน  หรือ หองแอมเบอรรูม (The Amber

Room) ที่เปนสุดยอดงานศิลปยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณคามิได ที่ชางจากเยอรมันสรางใหแกปราสาทของ

กษัตริยฟรดีริชท่ี 1 แหงรสัเซีย ประกอบดวยไมโอคขนาดใหญหกช้ินเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดับดวยอําพัน 6

ตน พรอมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล้าํคาจากอิตาลี หองอําพันถูกสรางข้ึนใหมในชวง 20 ปท่ีผานมา ปจจบัุน

ราคาประเมินคราวๆ มากกวา 142 ลานดอลลาหสหรัฐ

 นําทานเดินทางสู ปอมปเตอรและปอล (Peter and Paul Fortress) สิ่งกอสรางอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อ

เปนอนุสรณตอชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เปนศิลปะแบบบารอก ต้ังอยูบนเกาะวาซิลเยฟสก้ี ชมดานในซึ่งเปน

ที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ เริ่มจากพระเจาปเตอรมหาราชจนกระทั่งกษัตริยพระองคสุดทายของ

ราชวงศ พระเจานิโคลัสที่ 2 และครอบครัว

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
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ã นําคณะเขาสูที่พัก Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรือเทียบเทา

วันท่ีสาม เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว -

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ ฮ อ ร มิ เ ท จ  -  โ บ ส ถ ห ย ด เ ลื อ ด  - ถ น น เ น ฟ กี้

(B/L/D)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ (Peterhof Palace) หรือ เปโตรควาเรสต

ต้ังอยูริมฝงทะเลบอลติค สรางในป ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราชซ่ึงพระองคใชเปนท่ีประทับพักผอน

สําหรบัลาสัตวในชวงฤดูรอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวังแหงน้ีมีความงดงามย่ิงกวาพระราชวังแวรซายส

ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแสดงถึงอํานาจ ความเจริญรุงเรืองของประเทศรัสเซีย จึงไดรวบรวมสถาปนิกและชางฝมือ

จากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพื่อเนรมิตสิ่งกอสรางและสถาปตยกรรมที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบบาร็อค

และนีโอคลาสิค ประดาหองตางๆ เชน หองบอลรมู หองทองพระโรง เปนตน สัมผัสความสวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจ

กับประติมากรรมน้ําพุอันโดดเดนอลังการสีทองเหลืองอราม และ รมรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ

ดานหนาพระราชวังริมฝงทะเลบอลติค ** นํ้าพุในสวนจะไมสามารถเปดใหชมความสวยงามไดในฤดูหนาว

ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง

เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม  แ ล ะ

พระราชวังฤดูรอนฯ อาจปดทํา

การทุกวันจันทรสิ้นเดือน หรือ

วันจันทรและวันอังคารสิ้นเดือน

(2 วัน ติดตอกัน) โดยไมแจงให

ทราบลวงหนา  ซึ่ งเปนธรรม

เนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมือง

รัสเซีย ที่จะเพิ่มวันหยุดในชวง

ฤดูใบไมรวง และ ฤดูหนาว
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ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่พระราชวังฤดูรอนฯ ปดทําการ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนําทานชมความสวยงามของ

พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส พระราชวังใด พระราชวังหน่ึงเปนการทดแทน ท้ังน้ี การ

ปดทําการของแตละพระราชวัง จะไมตรงกันทุกพระราชวัง **

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง

สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของพระมหากษัตริยไทย รัชกาลที่ 5 ในการเจริญ

สัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับประเทศรัสเซีย พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิ

โคลัสที่ 2 ของประเทศรัสเซียเพื่อเปนที่ระบึกอีกดวย

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (The State Hermitage Museum) บริเวณเดียวกันกับพระราชวัง

ฤดูหนาว เปนสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล้าํคาของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมท้ังภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับ

โลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซ่ี , ปกัสโซ , แรมบรนัด , แวนโกะ ฯลฯ จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะทีส่วยท่ีสดุและย่ิงใหญ

ที่สุดแหงหนึ่งของโลก

นําทานเดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซ่ึงพระเจาอเลก็ซานเดอรท่ี

3 ทรงสรางข้ึนบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม เพื่อเปนอนุสรณแดพระ

บดิา ทรงนํารปูแบบสถาปตยกรรมของรสัเซยีในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มาใชในการกอสราง มีลักษณะรูปราง

ค ล า ย วิ ห า ร เ ซ น ต บ า ซิ ล ที่ เ มื อ ง ม อ ส โ ค ว

นําทานเดินทางสู ถนนเนฟสก้ี (Nevsky Prospekt) สรางในป ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช โดยมี

ความยาว 4.5 กิโลเมตร เริม่ตนท่ีหนาพระราชวังฤดูหนาวและส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟ จุดเดนอยูท่ีสถาปตยกรรมสมยั

ศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยูสองขางทาง ปจจุบันเปนถนนสายหลักของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ซึ่งเปนทั้ง

ยานการคา ยานท่ีอยูอาศัย ท่ีต้ังของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกมากมาย

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

ã นําคณะเขาสูที่พัก Park Inn Hotel Saint Petersburg , Saint Petersburg หรือเทียบเทา

วันท่ีส่ี เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก - มหาวิหารเซนต ไอแซค - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว

(B/L/D)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
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นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนต ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เปนมหาวิหารซึ่งสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.

1818-1858 รวมแลวใชเวลากอสรางทัง้ส้ิน 40 ป

มหาวิหารแหงน้ีสรางข้ึนโดยดํารขิองพระเจาซาร

อเล็กซานเดอรท่ี 1 (Tsar Alexander I) เพ่ือ

ถวายใหกับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ่ึงเปน

นักบุญอุปถัมภของพระเจาป เตอรมหาราช

(Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแหงน้ีถือ

วาเปนมหาวิหารท่ีใหญท่ีสดุในรัสเซีย แตปจจุบัน

ตําแหนงมหาวิหารที่ใหญท่ีสุดในรัสเซียตกเปน

ของมหาวิหารเซนตซาเวียร (Church of Christ

the Savior) ซ่ึงสรางเสรจ็เมือ่ปค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพท่ีสรางดวยโมเสควิจิตรสวยงาม รูปเขียนไอคอนตางๆ

และหนิแกรนิตขนาดใหญพิเศษ มหาวิหารแหงนี้เปนที่นับถือของชาวเมืองเปนอยางมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัว

เมืองถูกถลมดวยระเบดิของทหารนาซีจนราบคาบไปท้ังเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี ไดรับความเสยีหาย

เพียงเลกนอยเทาน้ัน

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรือเทียบเทา

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูบุฟเฟตนานาชาติ โรงแรม Crowne Plaza Airport 5 ดาว

......... น. นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) โดยรถไฟความเร็วสูง

......... น. เดินทางถึง เมืองมอสโคว (Moscow)

** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ **

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

ã นําคณะเขาสูที่พัก Vega Izmailovo Hotel & Convention Center, Milan Hotel Moscow , Moscow หรือ

เทียบเทา

วันท่ีหา เมืองมอสโคว – DIY ตุกตาแมลูกดก - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอารคแอนดเกิล

มิคาเอล - ระฆังยักษแหงพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร - จัตุรัสแดง -

มหาวิหารเซนต บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - หางสรรพสินคากุม - อนุสรณสถานเลนิน – ถนนอารบัต –

การแสดงละครสัตว          (B/L/D)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู รานผลิตตุกตาแมลูกดก ทานจะไดทํา DIY ดวยตัวของทานเองในการระบายสตีกแตงตุกตาแม

ลูกดกทีมี่ช่ือเสยีงและถือเปนสัญลักษณอีกอยางนึงของรสัเซีย 1 เซต ตอ 1 ทาน และทานสามารถนํากลับไปเปน

ของที่ระลึกไดอีกดวย

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค

จนกระทัง่พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของ

รฐับาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนที่ต้ังของ มหาวิหาร

อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปนสถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9

ยอด เปนสถานท่ี ท่ีพระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะ

ไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สราง

อุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหา
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ราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนา

ท่ีทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญทีสุ่ดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทาํใหระฆังแตก ปจจุบันต้ังอยู

ภายในพระราชวังเครมลินแหงนี้ ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586

ตองการใหเปนปนใหญท่ีสดุในโลก ท่ียังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก

ลูกละ 1 ตัน

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร (State Armoury Chamber Museum) เปนพิพิธภัณฑที่

เกาแกท่ีสดุของประเทศรัสเซีย เปนท่ีเก็บสะสมทรัพยสมบติัลํ้าคาของเจาชายมัสโคว่ี ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-

15 พพิธิภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอรเปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่

สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหราน

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญใน

ประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัย

ครสิตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงนี้ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน

และวันทีร่ะลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตัง้ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อัน

ไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว

ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย

Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงทีม่ลีกัษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหงานสงางาม ขนาบขางดวย

กําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยท่ีเดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเปนที่ระลึกคู

กับมหาวิหารแหงน้ี พรอมกบัการเรียนรูความเปนมาอันยาวนานของสถานท่ีสําคัญน้ีควบคูกันไป มหาวิหารเซนต

บาซิล สรางข้ึนโดยพระเจาอีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของ

มองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยป ออกแบบโดย

สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลา

สืบตอกันวา พระเจาอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมาก จึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จ

แกสถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาท้ังสอง เพ่ือไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางส่ิงท่ีสวยงามกวาน้ีไดอีก
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การกระทําในคร้ังน้ันของพระเจาอีวานท่ี 4 จึงเปนที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด

น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ต้ังอยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอด

มดีาวแดง 5 แฉกทีท่าํมาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อป ค.ศ. 1995 ชม

หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.

1895 ป จ จุ บั น เ ป น

หางสรรพสินคาช้ันนํา จําหนาย

สิ นค า แ บ ร น ด เ น ม  เ ส้ื อ ผ า

เคร่ืองสําอาง นํ้าหอม แบรนด

ดังที่มี ช่ือ เสียงที่ เปนรุนลาสุด

(New Collection) ชม อนุสรณ

ส ถ า น เ ล นิ น  (Lenin

Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึง

ผู นําคอมมิว นิสตคนแรกของ

รัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิง

เมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่

เครงขรึมแตยังคงความยิ่งใหญ

เย่ียมชมท่ีน่ีดวยความสงบเพ่ือชมรางของบุรษุผูกลาในอดีตซ่ึงเปดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90

กวาปแลวก็ตาม ท่ีเกบ็ศพสรางดวยหินออนสแีดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เปนท้ังยานการคา แหลง

รวมวัยรุน รานคาของท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรี

เปดหมวกอีกดวย

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus Show) เปนการแสดงของสัตวแสนรู เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้

มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ หลังจากจบการแสดงทานสามารถ

ถายรูปกับสัตวตางๆเพ่ือเปนท่ีระลึกอีกดวย ** กรณีท่ีไมสามารถชมโชวละครสัตวได ซ่ึงบางกรณีงดการแสดง

โดยไมแจงใหทราบลวงหนา หรือไมสามารถหา

รอบโชวท่ีตรงกับชวงเวลาท่ีอยูในเมืองมอสโควได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาบริการสวนน้ีให

 ทานละ 20 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) **

ã นําคณะเขาสูที่พัก Vega Izmailovo Hotel & Convention Center, Milan Hotel Moscow , Moscow

หรือเทียบเทา

วันท่ีหก เมืองมอสโคว – สวนซายารดเย- สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว - มหาวิหารเซนตซาเวียร - ทาอากาศยาน

นานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ประเทศไทย            (B/L/-)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนซายารดเย (Zaryadye Park) จดุชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว

ไดบริเวณกวาง ถายรูปเปนท่ีระลึกและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโควไดในมุมสูงอีกดวย
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นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก

ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเร่ิมตน

มาจากชวงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายใน

สถานีนัน้เปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดขีองวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อ

ออกมาในรปูของงานปน รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานแวะถายรูปเปนท่ีระลึกดานหนา มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือ

ท่ีเรยีกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามน

โปเลยีน เมือ่ป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญ

ของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมท่ีสาํคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหาร

เซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **

** อิสระอาการคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **

นําทานเดินสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

18.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways

เที่ยวบินที่ TG975 (เท่ียวบินตรง)

** ใชเวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **

วันท่ีเจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 ( -/-

/-)

07.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

////////////////////////////////////
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อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง
ผูใหญ

หองละ 2-3 ทาน

1 เด็ก 2 ผูใหญ เด็ก

มีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป)

1 เด็ก 2 ผูใหญ

เด็กไมมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป)

พักเดี่ยว

เพ่ิม

ราคา

ไมรวม

ต๋ัว

01 – 07 มิถุนายน 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999

05 – 11 มิถุนายน 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999

08 – 14 มิถุนายน 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999

12 – 18 มิถุนายน 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999

15 – 21 มิถุนายน 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999

19 – 25 มิถุนายน 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999

22 – 28 มิถุนายน 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999

26 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 57,999 57,999 56,999 10,000 38,999

14 – 20 สิงหาคม 2562 59,999 59,999 58,999 10,000 40,999

28 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 59,999 59,999 58,999 10,000 40,999

04 – 10 กันยายน 2562 56,999 56,999 55,999 10,000 37,999

23 – 29 ตุลาคม 2562 60,999 60,999 60,999 10,000 41,999

30 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562 58,999 58,999 57,999 10,000 39,999

06 – 12 พฤศจิกายน 2562 52,999 52,999 52,999 10,000 35,999

13 – 19 พฤศจิกายน 2562 52,999 52,999 52,999 10,000 35,999

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถ่ิน **

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **

** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวน

ท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให

คณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) **

อัตราคาบริการน้ีรวม

R คาบัตรโดยสารต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Thai Airways ไมสามารถ

เปลีย่นแปลง (Upgrade) หรือ เปล่ียนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไมวากรณีใดก็ตามซ่ึงท่ีน่ังถูกระบุใหเปนหมูคณะ

และ สามารถสะสมไมลไดสูงสดุ 50%

R คาภาษีนํ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแหงท่ีมี

R คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโหลดกระเปาสมัภาระ

ลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 20 กก. เริ่มใชต้ังแตวันท่ีเดินทาง 1 ก.ค. 2562 เปนตนไป

(สามารถแบงไดเปน 2 ช้ิน เชน 13 กก. 1 ช้ิน / 7 กก. 1 ช้ิน = รวม 20 กก.)

R คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)
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R คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน

Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

R คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน

R คาอาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ลูกคาเปนสําคัญ

R คาจางมัคคุเทศกคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

R คาประกันอุบติัเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ

คุมครองสขุภาพกรุณาติดตอเจาหนาทีเ่ปนกรณีพิเศษ

อัตราคาบริการน้ีไมรวม

T คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสอืเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คา

ซักรดี มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ

(กรณุาสอบถามอัตราคาบริการจากหวัหนาทัวรกอนการใชบรกิารทุกคร้ัง)

T คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษัิท

T คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกคา 1 ทาน ตามธรรมเนียม

T คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 18 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกคา 1 ทาน ตามธรรมเนียม

T คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกคา 1 ทาน ตามธรรมเนียม

คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 57 เหรียญดอลลาร

สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุ

ไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลงัจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอน

เวลา 14.00 น. เทานัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี

ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ

(Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการใหสทิธ์ิลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจอง

เขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทีน่ั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเท่ียวหรอืเอเยนตไมชําระเงนิ หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทาน

ถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทาง

บริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละ

สิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่

รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษัิท
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามใน

เอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท

ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง)

จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลกัฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน

คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี

ธนาคารท่ีตองการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบรกิารดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ข้ึนไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวา

วันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวา

กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด

** ทั้งนี ้ทางบรษัิทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก เปนตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบนิ หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. สําหรบัอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิก เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะได

ออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรอืเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทาง

นักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัท

กําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได ทางบรษัิทยินดีท่ีจะใหบรกิารและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีท่ีลกูคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด โดย

คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

6. การติดตอใดๆ กบัทางบรษัิทเชน แฟกซ อเีมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่

รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษัิท

ขอมูลสาํคัญเก่ียวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

1. เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2

ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยู
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คนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1

เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single)

ไมวากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงทีเ่กิดข้ึนจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมอุีณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัด

รัต และไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีทานควรทราบ

1. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสาํหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสนํ้ีาตาล / เลอืดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสอืเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี

วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง

พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝงประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศ

ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรบัผดิชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวร

แบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา-ออกเมอืง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวา

กรณีใดๆกต็าม

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมอืง หรอืดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงนิคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด

ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพือ่ใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ

หนาวีซามาใหกับทางบรษัิทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลอืท้ังหมด

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจรงิของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของ

ลูกคาเปนสําคัญ

5. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจบ็ปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สัมภาระ ความลาชา เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน

6. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คา

ภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเทีย่วบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสงูข้ึน

7. มัคคุเทศก พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผู

มีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

8. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่

เกีย่วของกับทางบรษัิท อาทเิชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
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บริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู

คาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน

ทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลลิิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซปิลอ็คปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยาง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน

10. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน

11. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรบัรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง

ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเท่ียวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใช

บริการสวนใดสวนหนึง่ ไมวากรณีใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบาง

กรณี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจรงิท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณี

ใดก็ตาม

12. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเทีย่วเทาน้ัน


