ดินแดนแห่ งพระเจ้ าซาร์ มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก
รัสเซีย ในอดีตทีเ่ คยเป็ นประเทศมหาอานาจแห่ งค่ ายสังคมนิยมทีย่ งิ่ ใหญ่ ได้ มกี ารเปลีย่ น
แปลงและปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพือ่ ให้ ทนั กับโลกปัจจุบัน เปิ ดประเทศต้ อนรับด้ วยความเป็ นเสรีภาพ เพือ่ ให้ นักท่ องเทีย่ วได้ เข้ าไป
เทีย่ วชมความสวยงามของสถานทีต่ ่ างๆแห่ งประวัตศิ าสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรม พร้ อมด้ วยสมบัตอิ นั ลา้ ค่ า รวมทั้ง
ธรรมชาติอนั สวยงามทีย่ งั คงเหลืออยู่ ชมเมืองหลวงมอสโคว์ จัตุรัสแดง วิหารเซ้ นต์บาซิลทีส่ วยงาม พระราชวังเครมลิน สถานีรถไฟ
ใต้ ดนิ ฯ

มอสโคว์ – เนินเขาสแปโรว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์ บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ – ช๊ อปปิ้ ง
ย่านถนนอาราบัต – สถานีรถไฟใต้ ดิน – ซากรอสค์ – วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก – พระราชวังแคทเธอ
รีน - โบสถ์ หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ ไอแซก – ป้อมปี เตอร์ และปอล – พระราชวังฤดูร้อน (ปี เตอร์ ฮอฟ) –
พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ

พิเศษ “ชมละครสัตว์รัสเซีย”

พิเศษ! เที่ยวอุซเบกิสถานเอเซียกลาง/เอเซียไมเนอร์ แหล่ งอารยธรรมเก่าแก่ของโลก ซึ่งเป็ นต้ นกาเนิดของอารยธรรมยุค
แรก ๆ ของโลก ในปัจจุบันนีอ้ ุซเบกิสถานมีประวัตคิ วามเป็ นมาทีย่ าวนาน มีวัฒนธรรมหลากหลายได้ หลัง่ ไหลเข้ ามายังอย่ างต่ อเนื่อง
เป็ นระยะเวลาหลายพันปี มาแล้ ว ซึ่งเคยตกอยู่ภายใต้ การปกครองของอาณาจักรมองโกล ได้ รับวัฒนธรรมฮินดูและอิสลาม ตลอดจน
พุทธศาสนาจากอินเดีย และท้ ายสุ ดยังเป็ นส่ วนหนึ่งของอาณาจักรโซเวียต อุซเบกิสถานจึงเป็ นดินแดนที่ร่ารวยด้ วยวัฒนธรรมทีค่ วร
ค่ าแก่ การไปเยือน

วันเดินทาง
13 – 20 เมษายน 2562

วันบิน
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 8
วันที่ 8

55,900.-

เมือง

CODE

เที่ยวบิน

เวลา

ระยะเวลาบิน

กรุงเทพฯ - ทาซเค้นท์
ทาซเค้นท์ – มอสโคว์
เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ - ทาซเค้นท์
ทาซเค้นท์ - กรุงเทพฯ

BKK - TAS

HY 534

19.10 – 23.55

06.30 ชม.

TAS - VKO

HY 601

19.10 – 21.30

04.05 ชม.

LED - TAS

HY 632

23.45 – 06.35 (+1)

04.40 ชม..

TAS - BKK

HY 533

09.25 – 17.25

05.40 ชม.

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 1
16.00 น.

19.10 น.
23.55 น.
พักที่
วันที่ 2
07.30 น.

กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Q
เคาน์ เตอร์สายการบิ น อุซเบกิ สถาน แอร์ไลน์ (HY) ประตูทางเข้าที่ 7 โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทาง จากกรุงเทพฯ สู่ กรุงทาซเค้นท์ โดยเที่ยวบินที่ HY 534
(บินประมาณ 06.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเค้นท์ ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร
Uzbekistan Hotel หรือเทียบเท่า
ทาซเค้นท์ – มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านไปชมความสวยงามของเมืองหลวง ซึ่งเป็ นเมืองที่ เก่าแก่ที่ยงั คงเหลื ออยู่
หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองนี้ ตั้งอยูบ่ นเส้นทางสายไหม
จากจี น สู่ยุโรป และหลัง จากการปฏิวัติเมื องนี้ กลายเป็ นเมื องที่ มีค วามทันสมัย
ออกแบบในสไตล์ของโซเวียต
นาท่ านชม จัตุรัสอิ สรภาพ (Independence Square) ตั้งอยู่ในใจกลางเมื องของ
ทาซเค้นท์ เริ่มมีการขึ้ นในปี ค.ศ.1991 เพื่อแสดงให้เห็นถึ งความเป็ นมาของอุซ
เบกิ ส ถาน มี พื้ นที่ ที่ เ ป็ นแผ่ น ดิ น ทองอั น กว้า งใหญ่ มี คุ ณ ค่ า ในการเพาะปลู ก
ถึ ง แม้ว่า จะมี ภู มิ ป ระเทศที่ ไ ม่ เ หมื อ นที่ ใ ดในโลกนี้ และยัง เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ของ
ดินแดนแห่งใหม่ที่เป็ นส่วนร่วมของชุมชนบนโลกใบนี้
ชม อนุ สาวรียข์ องแม่ที่มีความสุข (Happy Mother) ที่เป็ นรูปปั้ นแกะสลักที่มีความ
สูง 6 เมตร และตัวเด็ กมีความยาว 3.5 เมตร ที่ได้แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของ
แม่ที่เป็ นบ้านเกิดเมืองนอนได้กอดลูกที่จะเป็ นอนาคตของชาติต่อไป ใบหน้าของ
แม่ที่เปี่ ยมล้นไปด้วยความกรุณาและดวงตาที่ มีความสุ ขของชีวิต ที่ ได้ให้กับเด็ ก
น้อยที่ เปรียบเสมือนกับชาวอุซเบหนุ่ มสาวทุกคนที่ได้อยู่ในประเทศที่มีความเป็ น
อิสระ ซึ่งมีแม่ที่คอยให้ความปกป้องและคุม้ กันเหมือนกับสมบัติอนั ล้าค่าที่จะต้อง
เติบโตต่อไปในอนาคต
นอกจากนั้ น บริ เ วณรอบๆยั ง มี ส ถานที่ ร าชการที ส าคั ญ และที่ ท างานของ
ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างๆหลายกระทรวง (สถานที่สาคัญแห่งนี้ ไม่สามารถ
ถ่ายรูปได้)

ทาซเค้นท์
บุฟเฟ่ ต์

บ่าย

นาท่านชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย (Alisher Navoi Opera and Ballet
Theatre ) เป็ นอนุ สรณ์สถานที่มีชื่อเสียง และเป็ นความภูมิใจอย่างยิ่งของอุซเบกิส
ถาน เพื่อระลึกถึงนักปราชญ์ผยู้ งิ่ ใหญ่ ที่มีผลงานทางด้านการประพันธ์ ศิลปะ และ
ดนตรี และที่ สาคัญยังมีบทบาททางด้านการเมืองด้วย ถูกออกแบบสร้างขึ้ นในปี
ค.ศ.1947 โดยสถาปนิ กชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียงอยูใ่ นกรุงมอสโคว์ ชื่อ อเล็กเซย์ ชู
เซฟ (Aleksey Shchusev) ซึ่งเคยเป็ นผูอ้ อกแบบที่ ฝังศพของเลนิ น มาก่อน และ
ต่อมาได้ถูกสร้างจนเสร็จเรียบร้อยในกลางศตวรรษที่ 20 โดยใช้แรงงานชาวญี่ปุ่น
เป็ นจานวนมาก ซึ่งถูกจับเป็ นเชลยศึกในสมัยของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในโรงละคร
แห่งนี้ มี 6 ห้องโถง ซึ่งแต่ละห้องได้ถกู สร้างขึ้ นตามวัฒนธรรมของเมืองต่างๆ และ
ได้ต้งั ชื่อตามเมืองนั้ นๆ เช่น ห้องทาซเค้นท์ ห้องบูคาร่า ห้องโคเรซม ห้องซามาร์
คานด์ ห้องเฟอร์กาน่ า และห้องเทอร์เมซ
น าท่ า นชม อนุ ส าวรี ย์แ ละจัตุ รัส อาเมี ย ร์ ตี มู ร์ (Amir Timur Monument and
Square) เป็ นบริเวณที่ สวยงามเต็ มไปด้วยร่มเงาของต้นไม้และล้อมรอบไปด้ว ย
ดอกไม้ที่มีสีสนั สุดที่จะบรรยาย สถานที่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้ นเพื่อให้เป็ นอนุ สาวรียข์ อง
รัฐบุรุษของชาติที่เป็ นผูก้ ่อสร้างอาณาจักรแห่งนี้ ขึ้ นมา ในสมัยของจักรวรรดิตีมรู ิด
นอกจากนั้ น บริเ วณนี้ ยังถูก ล้อมรอบไปด้วยตึ กต่ างๆ ซึ่ งถูกสร้างสมัยต่ า งๆใน
ระยะเวลา 300 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นชม โรงเรี ย นสอนศาสนาคู เ คลดาสห์ (Kukeldash Madrassah) เป็ น
สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคของศตวรรษที่ 16 โดยข้าหลวงคูเคลดาสห์
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีอานาจและยังเป็ นพี่น้องร่วมแม่นมกับบารัค ข่าน ผูป้ กครองแห่งเมือง
ทาซเค้น ท์ สถานที่ แห่ง นี้ ตั้งอยู่ใ กล้กับจัตุ รัสของการค้าขายของพวกที่ เป็ นกอง
คาราวาน และได้เป็ นศูนย์กลางของชีวิตผูค้ นในเมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางของพวกที่
ใช้ฝีมือในการทางาน เป็ นศูนย์กลางการประกาศแจ้งข่าวของเจ้าเมือง เป็ นศูนย์
รวมแหล่งข่าวและข่าวลือ ที่สาคัญที่สุดเป็ นสถานที่ที่ประหารชีวติ คนด้วย
น าท่ า นชม สุ เ หร่ า จูม า (Juma Mosque) หรื อ มี อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่า สุ เ หร่ า ของซาร์
(Tsar’s Mosque) สุ เหร่าแห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1451 โดยเป็ นค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวของเชคห์ อูเบย์ดุลลา โคจา อาคห์เรอร์ (Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror)
ผูเ้ ป็ นมหาบุรุษแห่งลัทธิซฟู ี ที่สืบสกุลมาจากผูเ้ ผยแพร่ศาสนามุคฮามัด ต่อมาใน
ศตวรรษที่ 19 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและได้ทาลายสิ่งก่อสร้างเสียหายไป
มากมาย แต่ได้ถูกสร้างขึ้ นมาใหม่โดยคาสัง่ ของจักรพรรดิ ของรัสเซีย อะเล็ กซาน
เดอร์ที่ 3 ผูท้ ี่ได้แบ่งเงินจากคลังสมบัติของพระองค์เอง นามาเป็ นค่าก่อสร้างให้มี
รูปลักษณ์สุเหร่าที่ เป็ นแบบดั้งเดิ มทุ กอย่าง จนกระทัง่ ในเวลานั้ นสุ เหร่านี้ ได้ถูก

อาหารพื้ นเมือง

15.30 น.
19.10 น.
21.30 น.
พักที่
วันที่ 3
07.30 น.
08.00 น.

เรียกว่า สุเหร่าของซาร์ แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1997 ก็ได้พงั ลงมาอีก และก็ถูกสร้าง
ขึ้ นมาใหม่ให้เป็ นสุเหร่าอันดับที่สามของประเทศฯ รองมาจากบีบีคานุ มที่ซามาร์
คาน และหอคาลยานที่บคู าร่า
จากนั้ น นาท่านไปชม ตลาดคอร์ซู (Chorsu Bazaar) ซึ่งครั้งหนึ่ งเคยเป็ นตลาดที่
ยิ่งใหญ่ในเอเชียกลางและบนเส้นทางสายไหม ที่ อยู่ภายใต้โดม 7 โดม ซึ่งได้ถูก
แบ่งเป็ นแหล่งสินค้าต่ างๆจากพ่อค้า เกษตรกรที่ ขายผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ สัมผัสกับ
บรรยากาศแบบย้อนยุคอย่างที่เป็ นในสมัยโบราณ แต่ได้ถูกรื้ อฟื้ นขึ้ นมาใหม่ ให้
ท่านได้พักผ่อน และสนุ กกับการซื้ อสินค้าในตลาดบาซาร์ที่มีผา้ แพรพรรณ พรม
เครื่องทองเหลือง ผ้าขนสัตว์ เครื่องหนัง และสินค้าพื้ นเมืองมากมาย
นาท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทาซเค้นท์ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
ออกเดินทาง จากกรุงทาซเค้นท์ สู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ HY 601
(บินประมาณ 06.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติวนู โคโว/กรุงมอสโคว์ นาท่านผ่านขั้นตอนตรวจ
คนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระ
Maxima Hotel หรือเทียบเท่า
มอสโคว์ – ซากรอสค์ – มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นออกเดิ น ทางไปยั ง เมื อ งซากรอสค์ (Zagorsk) ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ท างด้า น
ตะวันออกเฉียง เหนื อ ห่างจากกรุงมอสโคว์ประมาณ 75 กม.
ซากรอสค์ เป็ นเมืองโบราณซึ่งเป็ นที่ต้งั ของอาณาจักรทางศาสนาคริสต์นิกายออร์
โธด๊อกซ์อนั ยิง่ ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 14-17 ในทางความเชื่อและ
ศรัทธา ซึ่งถื อว่าเป็ นดิ นแดนอันศักดิ์สิทธ์และยังเป็ นที่ แสวงบุญของชาวรัสเซีย มี
วิทยาลัยสอนศิ ลปะ สอนการร้องเพลงทางด้านศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน
และยังมี วิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนั กศึกษาทางด้านศาสนา เมืองนี้ ได้มีการ
เปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ชื่อ โพซาด (Posad/1782) เซอร์เกียฟ (Sergiev/1919)
ซากรอสค์ (Sagorsk/1930) เซอร์เกียฟ โพซาด (Sergiev Posad/1992)
นาท่านเข้าชม โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) ซึ่งเป็ นโบสถ์แห่งแรก
ของเมืองที่มียอดโดมหัวหอมสีทอง ชมความยิ่งใหญ่ภายในวิหารที่ถูกตกแต่งด้วย
เงินและทองอย่างวิจิตรตระการตาด้วยภาพเฟรสโก้และภาพไอคอน และยังมีโลง
ศพของนั ก บุ ญเซอร์เจี ยส (St. Sergius) ที่ ภ ายในบรรจุ ก ระดูก ของท่ านไว้ ชม
พิพิธภัณฑ์ที่ได้เก็บรวบรวมเครื่องใช้ต่างๆที่มีค่ามากมายของนั กบวชในสมัยก่อน
ที่ใช้ตบแต่ง ซึ่งในปั จจุบนั นี้ ได้เป็ นโรงเรียนสอนศาสนาสาหรับนักบวชต่างๆ

มอสโคว์
บุฟเฟ่ ต์

12.00 น.

17.30 น.
19.00 น.

22.30 น.
พักที่
วันที่ 4
07.30 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่านเดินทางกลับกรุงมอสโคว์
จากนั้ น นาท่านไปชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์ จากเลนิ นฮิลล์ หรือ เนิ นเขา
นกกระจอก (Sparrow Hill ) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาและเป็ นที่ ต้งั บ้านพักของเลนิ น
ผูน้ าในอดี ต ซึ่ งเป็ นจุด ชมวิวที่ สวยงามมากสามารถมองเห็นทั ศนี ยภาพของกรุง
มอสโคว์ที่อยูเ่ บื้ องล่างได้โดยทัว่ ตลอด และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างใน
สมัยสตาลิน ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปกับหนึ่ งในเจ็ดตึกที่ใกล้ที่สุด คือ มหาวิทยาลัย
มอสโคว์ ที่เป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย สร้างในสมัยพระนางแคทเธอรี
นมหาราช
นาท่ านชม มหาวิ หารเซนต์ซาเวี ยร์ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ ามอสโคว์ เป็ นวิหารโดม
ทองคาที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียมีอยูด่ ว้ ยกัน 5 โดม ตัวอาคารเป็ นสีขาว ถูกสร้างขึ้ น
เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ที่รสั เซียชนะกองทัพนโปเลียน สามารถจุคนได้ 10,000 คน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
(อาหารจีน)
ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ี่ ไม่ควรพลาด
เช่น สุนัข ลิง ม้า ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นั กแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 บาที
และช่วงหลังอีก 45 นาที นอกจากนั้ น ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของ
ที่ระลึกสาหรับเด็ กๆ เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม ให้ซื้อหาไปทานระหว่างนั ง่ ชมการ
แสดงอีกด้วย
นาท่านกลับโรงแรมที่พกั
Maxima Hotel หรือเทียบเท่า
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม จัตุรสั แดง (Red Square) ซึ่งเป็ นจัตุรสั ที่ สวยงามที่ สุดในโลก ซึ่งถูก
สร้างด้วยหินแกรนิ ตและหินอ่อนนั บเป็ นล้านชิ้ นที่ตอกลงไปบนพื้ น จนกลายเป็ น
ลานกว้างใจกลางเมือง ที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมื อง สร้างใน
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 นอกจากนั้ นยังเป็ นสถานที่เก็บศพของเลนิ น ในปั จจุบนั
ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก
ถึ ง สงครามโลกครั้ง ที่ 2 บริ เ วณโดยรอบของจัตุ รัส แดงจะเป็ นที่ ต้ั ง ของกลุ่ ม
สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม

อาหารพื้ นเมือง

มอสโคว์

บ่าย

น าท่ า นถ่ า ยภาพกั บ วิ ห ารเซนต์บ าซิ ล (St.Basilika Church) ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
สถาปั ตยกรรมและสัญลักษณ์ที่สาคัญของกรุ งมอสโคว์ เป็ นวิหารที่ สวยงามที่ มี
โบสถ์ 9 โบสถ์ รวมกันที่ เป็ นหนึ่ งเดี ยว โดม 9 ยอดที่ มีสีสันสวยงาม สดใส จน
ใครๆ ก็ต้งั ชื่อเล่นให้วิหารนี้ ว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณซึ่ง
เชื่อว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบของศิลปะยุคใดมาก่อน วิหารแห่งนี้
ถูกสร้างโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย ชื่อ โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev)
หลังจากได้สร้างเสร็ จก็ ถูกควักดวงตาทั้งสองข้างโดยกษั ตริยอ์ ี วานที่ 4 นั บเป็ น
ความโหดร้ายที่น่าเศร้ายิ่งนัก เพราะว่าไม่ตอ้ งการให้ไปสร้างสิ่งสวยงามเช่นนี้ ในที่
แห่งใดอีก
จากนั้ น นาท่านชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) ที่ต้งั อยูบ่ นชายฝั ง่ ของแม่น้ า
มอสโคว์และแม่น้ าเนกลินนายา สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผคู้ รอง
เมืองทุกพระองค์ กระทั้งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราช ได้ทรงย้ายไปอยูท่ ี่เซนต์ปีเตอร์
เบิรก์ ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รบั รองแขกระดับประมุขของประเทศ
นาท่านสู่ จัตุรสั วิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นั นซิเอชัน่ โบสถ์อาร์ค
แอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่
สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้า
ซาร์ และพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ สร้างในปี ค.ศ. 1475 - 1479 โดยสถาปนิ ก
ชาวอิตาเลียน สถาปั ตยกรรมภายนอกประกอบด้วยโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะ
ภาพวาดแบบเฟรสโกบนผนั งจุ ดศูน ย์ก ลางของโบสถ์จ ะมี ประตูส วรรค์ รูปภาพ
ไอคอน 5 ชั้น เป็ นภาพประวัติของพระเยซู ภาพของพระแม่มาเรีย พระบุตร พระ
จิต ภาพของนักบุญที่ทาความดีซึ่งภายหลังจากเสียชีวติ ได้ไปอยูบ่ นสวรรค์
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซี ย เริ่ม
สร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อใช้เป็ นที่เก็บของสะสมของ
เจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 – 15 ก่อนที่จะสร้างอาคารแห่งใหม่นี้
เพื่อเป็ นสถานที่รวบรวมทรัพย์สมบัติที่ล้าค่าซึ่งใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ เหรียญ
กล้าหาญ คลังแสง งานโลหะติ ดทอง และงานลวดลายประดับเส้นสายในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ทั้งที่จดั ซื้ อหรือได้รบั เป็ นเครื่ องบรรณาการจากมิตรประเทศ
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์หลวง ในปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดี
ที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์
อาร์เมอรี่เป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดิน
ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 แห่งอยูท่ ี่องั กฤษ และอิหร่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

อาหารจีน

17.30 น.
พักที่
วันที่ 5
เช้าตรู่

12.00 น.

นาท่านไปยัง ตลาดอิสเมลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็ นตลาดที่จาหน่ าย
ของที่ระลึกและงานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในมอสโคว์ ให้ท่านได้
อิ ส ระเลื อกซื้ อสิ น ค้าที่ ส วยงามในราคาย่อมเยา เช่ น ตุ๊ ก ตาแม่ ลูก อ่อน เครื่ อง
หัตถกรรมลายครามที่สวยงาม เครื่องประดับต่างๆ มากมาย ฯ
นาท่านไปชม สถานี รถไฟใต้ดิน เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้ นอย่างประณี ตมี
ความงดงามและสวยที่ สุดในโลก สถานี รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ ชาวรัสเซีย
สามารถอวดชาวต่ า งชาติ ใ ห้เ ห็ น ถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ ประวัติ ศ าสตร์ ความเป็ น
ชาติ นิยมและวัฒนธรรมประเพณี อันงดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานี แตกต่าง
กันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิ ต หินอ่อน
จากนั้ น น าท่ านไปสู่ ย่า นถนนอาราบัท (Arabat Road) ซึ่ ง เป็ นแหล่ง ช๊ อปปิ้ ง
สาหรับนั กท่อง เที่ยว เป็ นถนนคนเดิน เป็ นทั้งย่านการค้า ที่มีความยาวประมาณ
1 กม. ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย สนุ กสนานกับการชมสินค้าพื้ นเมือง เลือก
ซื้ อของฝากตามอัธยาศัยที่ รา้ นค้าของที่ระลึก ร้านนั ง่ เล่น อาทิ แมคโดนั ล สตาร์
บัค ฮาร์ดร็ อคคาเฟต์ และมี ศิลปิ นมานั ่งวาดรูปเหมื อน รูปล้อเลี ยน ศิ ลปิ นเล่น
ดนตรีเปิ ดหมวก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
Maxima Hotel หรือเทียบเท่า
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
เช็ คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่ พัก และนาท่านออกเดิ นทางสู่ สถานี รถไฟ Moscow
Leningradsky Station เพื่ อ ขึ้ นรถไฟความเร็ ว สูง Subsan ไปเมื อ งเซนต์ปี เตอร์
สเบิรก์ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)
รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
เดินทางถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ นาท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านชมความสวยงามของ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ จนได้รบั ฉายาว่า ”ราชินี
แห่งยุโรปเหนื อ” ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ า – ลาคลองอีก 86
สาย สร้างโดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช เมื่อปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้ เคยเป็ นเมือง
หลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว แรกเริ่มมีในปี
ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้ อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้ น จึง
ต้องสร้างห้องสาหรับเก็บ และแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้น โดยที่พระนางเรียกห้อง
แสดงภาพนี้ ว่า “เฮอร์มิ เทจ” มี ภ าพเขียนที่ ท รงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ

อาหารพื้ นเมือง
มอสโคว์

อาหารพื้ นเมือง

18.00 น.
พักที่
วันที่ 6
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

19.00 น.
พักที่
วันที่ 7
07.00 น.

เหรียญโบราณ และอัญมณี มีค่า งานที่มีคุ ณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาว
สะสมต่ อเนื่ องกันมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ รัชสมัยของพระเจ้านิ โคลัสที่ 1 มี การจัด
หมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และได้เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ให้คนทัว่ ไปเข้าชม
ได้ ปั จจุบนั มีสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าจัดแสดงอยูเ่ กือบ 3 ล้านชิ้ น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
Okhtinskaya Hotel หรือเทียบเท่า
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นแวะถ่ า ยรู ป ที่ อนุ ส าวรี ย ์พ ระเจ้า ปี เตอร์ม หาราชทรงม้า (Bronze
Horseman) ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณ์ของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ สร้างในปี ค.ศ.
1768 – 1782 โดยคาสัง่ ของพระนางแคทเธอรีนมหาราช โดยศิลปิ นชาวฝรัง่ เศส
เอเตียน มอริส ฟาวโคเน่ ต์ ฐานของอนุ สาวรียเ์ ป็ นหินขนาดใหญ่ที่สุดที่ขนย้ายโดย
มนุ ษย์ หนักถึง 1,500 ตัน
ชม มหาวิหารคาซานสกี้ (Kazansky Cathedral) ซึ่งเป็ นมหาวิหารออโธด๊อกซ์ ที่
ใหญ่ที่สุดในเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1801 – 1811 ออกแบบโดย
Andrey Voronikhin
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้ น (Pushkin)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าชม พระราชวังฤดูรอ้ นแคทเธอรีน ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ม
หาราช ให้เป็ นที่พกั ผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้
พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทาให้พระราชวังหรูหรามากขึ้ น และสมัย
พระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้ นอีก ภายในเป็ นอาคาร 2 ชั้น มี
ห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็ นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้ นเอกของ
Bartolomo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจกเทียนปิ ดทองอร่าม
ตามรูปแบบศิลปะบารอค ชมห้องอาพัน เป็ นห้องที่สวยงามที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นผนัง
หรือรูปภาพประดับ ก็นาอาพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารคา่ สีเขียว ออกแบบ
โดย Charles Cameron เป็ นห้องที่มีลกั ษณะเด่นด้วยศิลปะแบบคลาสสิค
อิสระให้ท่านช๊อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ที่ Outlet Village Pulkovo
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
Okhtinskaya Hotel หรือเทียบเท่า
เซนต์ปีเตอร์เบิรก์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อาหารจีน
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
บุฟเฟ่ ต์

09.00 น.

12.00 น.

นาท่านชม ป้อมปี เตอร์แอนด์ปอล สิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง เพื่อเป็ นอนุ สรณ์
ชัยชนะสงครามเหนื อสวีเดน ด้วยศิ ลปะบารอค ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บน
เกาะมีวิหารปี เตอร์แอนด์ปอล ซึ่งเป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มจาก
พระเจ้าปี เตอร์มหาราช จนกระทัง่ กษัตริยพ์ ระองค์สุดท้า ยของราชวงศ์ พระเจ้านิ
โคลัสที่ 2 และครอบครัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน China Town
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องปี เตอร์ฮอฟ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวฟิ นแลนด์ เมืองนี้
รูจ้ กั กันอย่างแพร่หลายว่าเป็ นศูนย์รวมของสวนแห่งเมืองปี เตอร์ฮอฟ
นาท่านสู่ พระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรวาเรส พระตาหนั กชายฝั ง่ ของกษัตริยร์ สั เซีย
เพื่ อ ใช้พั ก ผ่ อ นและล่ า สั ต ว์ใ นฤดู ร ้อ นที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ในโลก ประกอบด้ว ย
พระราชวัง น้ าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็ นในบรรดาสุดยอดสถาปั ตยกรรม
ของโลก โดยเฉพาะน้ าตกที่ลดหลัน่ กันถึง 27 ขั้น น้ า พุตกแต่งด้วยรูปปั้ นถึง 255
ชิ้ น มี น้ าพุ ใหญ่ที่สุด และรูปปั้ นแซมซันก าลัง ง้างปากสิ งโต ที่ มีชื่อเสี ยง สูง 21
เมตร ฝี มือของสถาปนิ ก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ครบรอบ
25 ปี แห่ ง ชั ย ชนะเหนื อสวี เ ดนที่ ทุ่ ง โปลตาวา เข้า ชมภายในพระราชวั ง
ประกอบด้วยห้องพักผ่ อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นราที่ หรูหราฟู่ ฟ่ าด้วยศิ ลปะบา
รอค ห้องท้องพระโรงเป็ นห้องใหญ่ที่สุดในพระราชวัง ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพ
ของศิลปิ นชาวอิตาลี จานวน 368 รูป
นาท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ได้ชื่อว่าเป็ นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่
เป็ นอัน ดั บ 4 ของโลก เป็ นต้น แบของที่ ท าการรัฐ บาลกรุ ง วอชิ ง ตั น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปที่ ลานด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรูปปั้ นของ
พระเจ้านิ โคลัสที่ 1ทรงม้ากับฐานที่มีรปู ปั้ นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ
จากนั้น นาท่านแวะถ่ายภาพ (ด้านนอก) เป็ นที่ระลึกที่ โบสถ์หยดเลือด (Church
of the Savior on Spilled Blood) สร้างให้เป็ นเกี ยรติ แด่ พระเจ้าซาร์อเล็ กซาน
เดอร์ที่ 2 รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์น้ั น จาลองมาจากมหาวิหารบาซิ
ลในกรุง มอสโคว์

อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ถนน Nevsky Prospect เป็ นที่รูจ้ กั กัน
ดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ความ
ยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้ นสุดที่สถานี
รถไฟมอสโคว์ บนถนนมีสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่ 18 – 20
เป็ นทั้งสถานที่ย่านการค้า ที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม
และสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ

อาหารจีน

18.00 น.
19.30 น.
23.05 น.

รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ งของท่าน
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้ นเครื่องกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 8
06.35 น.
09.20 น.

ทาซเค้นท์ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินเมืองทาซเค้นท์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) เที่ยวบินที่
HY 533 (บินประมาณ 06.05 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

17.20 น.

ออกเดินทางจากเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ สู่เมืองทาซเค้นท์ โดยสายการบิน
อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) เที่ยวบินที่ HY 632
แวะเปลี่ยนเครื่อง

*** ราคา และโปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ /
การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ ***

ค่าทัวร์ตอ่ ท่าน : อัตราค่าบริการนี้ สาหรับผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 20 ท่าน ขึ้ นไป
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
 ในกรณีที่ท่านพัก ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
 ไม่เอาตัว๋ เครื่องบิน ลดท่านละ

55,900.8,900.15,000.-

ราคาอาจมีการปรับขึ้ น-ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้ นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 ม.ค. 2562 )
การจองทัวร์
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 20,000
บาท/ท่าน (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ค่าทัวร์รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ทาซเค้นท์-มอสโคว์ // เซนต์ปีเตอร์เบริก-์ กรุงเทพฯ โดย
สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั 6 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท
และค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่
75ปี ขึ้ นไป)
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็ น 35 USD
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็ น 24 USD หรือขึ้ นอยู่
กับความพึงพอใจของท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ สงั ่ มาใน
ห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้น
จะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การยกเลิก :
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
 คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและ
ตั ๋ว เครื่ อ งบิ น ที่ อ อกล่ ว งหน้ า และกรุ๊ ป ที่
เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์
วันแรงงาน ช่วงเดื อนตุ ลาคม และปี ใหม่) ที่
ต้อ งการัน ตี มัด จ ากับ ทางสายการบิ น หรื อ
กรุ๊ปที่ มีการ การันตี ค่ามัดจาที่ พัก โดยตรง
หรื อ โดยการผ่ า นตั ว แทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
 หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
 หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น
(ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน
 หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็
ตาม

*** เข้ารัสเซีย ผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยไม่ตอ้ งทาวีซ่าค่ะ ***
หมายเหตุ :
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู้ ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ ท่องเที่ ยวใดๆที่ ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผูเ้ ดิ นทางแทน
 รายการอาจมีก ารเปลี ่ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่ อ งจากความล่ า ช้า ของสายการบิน โรงแรมที ่ พ ัก ใน
ต่างประเทศ เหตุ ก ารณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่ อยู่น อกเหนื อการควบคุ มของทางบริษัทฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุ ต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึ งถึ งความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดิ นทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่ องจากมีสิ่ง
ผิ ดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่อมเสีย
หรือด้วยเหตุ ผลใด ๆ ก็ ตามที่ กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่ นัง่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่ พักในต่างประเทศเป็ นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนั งสือเดิ นทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนั งสือเดิ นทางนั กการทูต (เล่มสีแ ดง) เดิ นทางกับ
คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะ
โดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั ๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลกู ค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะ
ทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครื่องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่ างที่ สายการบิ น เรี ยกเก็ บโดยสายการบิ น เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณี ที่ยกเลิกการเดิ นทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดิ นทางต้องรอ Refund
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่ จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ั นๆ ยืนยันการเดิ นทาง
แน่ นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนั กงาน แล้วทัวร์น้ั นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณี ที่ ส ายการบิ น มี ก ารปรับ เปลี่ ย นตารางเที่ ย วบิ น ซึ่ ง อยู่น อกเหนื อ จากการควบคุ ม ทางบริ ษั ท จะไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตี ยง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่ มีอุณหภมิตา่ เครื่องปรับอากาศที่ มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
 กรุณางดนาของมีคม ทุ กชนิ ด ใส่ในกระเป๋าใบเล็ กที่จะถื อขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุ กขนาด ตะไบ
เล็บ เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่ รกั ษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ และห้ามมีรอ่ งรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย
การบิ นจะรับผิ ดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่ านั้ น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิ โลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนั ก
กระเป๋าจริง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี เดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะรับผิ ดชอบในกรณี กระเป๋าเดิ นทางของท่ านเกิ ดความชารุ ด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็ นครอบครัว
 หากท่ า นเดิ น ทางเป็ นครอบครั ว ใหญ่ หรื อ เดิ น ทางพร้อ มสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ต ้อ งได้รั บ การดู แ ลพิ เ ศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทาง
เป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษทั ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

