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ก ำหนดกำรเดินทำง  

วนัเดินทำง 

08 – 15 สิงหาคม 2561 55,900.- 

19 – 26 กนัยายน 2561 55,900.- 

10 – 17 ตุลาคม 2561 55,900.- 

17 – 24 ตุลาคม 2561 55,900.- 

21 – 28 พฤศจิกายน 2561 55,900.- 

05 – 12 ธนัวาคม 2561 55,900.- 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ ระยะเวลำบิน 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ - ทาซเคน้ท ์ BKK - TAS HY 534 21.40 – 02.30 06.50 ชม. 

วนัท่ี 2 ทาซเคน้ท ์- มอสโคว ์ TAS - DME HY 603 07.15 – 09.30  03.30 ชม. 

วนัท่ี 7 เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ - ทาซเคน้ท ์ LED - TAS HY 632 22.45 – 05.35 (+1) 04.50 ชม.. 

วนัท่ี 8 ทาซเคน้ท ์- กรุงเทพฯ TAS - BKK HY 533 10.00 – 18.15 06.15 ชม. 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทำซเคน้ท ์
18.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Q 

เคาน์เตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถำน แอรไ์ลน์ (HY) ประตูทางเขา้ท่ี 7 โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง 

 

21.40 น. ออกเดินทาง จากกรุงเทพฯ สู่  กรุงทำซเค้นท์ โดยเท่ียวบินท่ี HY 534  (บิน
ประมาณ 6.50 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

วนัท่ี 2 ทำซเคน้ท ์– มอสโคว ์
02.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเคน้ท ์(เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน) แวะเปล่ียนเคร่ือง 3 ชม.  

ดนิแดนแห่งพระเจ้าซาร์  มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  
           รัสเซีย ในอดตีที่เคยเป็นประเทศมหาอ านาจแห่งค่ายสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ได้มกีารเปลีย่น 

แปลงและปฏิรูประบบเศรษฐกจิเพือ่ให้ทันกบัโลกปัจจุบัน  เปิดประเทศต้อนรับด้วยความเป็นเสรีภาพ เพือ่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้า
ไปเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆแห่งประวตัศิาสตร์ ศิลปะวฒันธรรม และอารยธรรม พร้อมด้วยสมบัตอิันล า้ค่า 

รวมทั้งธรรมชาตอิันสวยงามที่ยงัคงเหลืออยู่ ชมเมอืงหลวงมอสโคว์ จตุัรัสแดง วหิารเซ้นต์บาซิลที่สวยงาม พระราชวงัเครมลนิ 
สถานีรถไฟใต้ดิน ฯ 

มอสโคว์ – เนินเขาสแปโรว์ – จตุัรัสแดง – วหิารเซนต์บาซิล – พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร่ี – ช๊อปป้ิงย่านถนน
อาราบัต – สถานีรถไฟใต้ดนิ – ซากรอสค์ – วหิารเซนต์ซาเวยีร์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวงัแคทเธอรีน   -   โบสถ์หยด

เลอืด – มหาวหิารเซนต์ไอแซก – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวงัฤดูร้อน  (ปีเตอร์ฮอฟ) – พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ          
พเิศษ “ชมละครสัตว์รัสเซีย” 
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07.15 น. ออกเดินทางจากเมืองทาซเคน้ท ์ สู่ กรุงมอสโคว ์ โดยเท่ียวบินท่ี HY 603 
(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

09.30 น. เดินทางถึง สนำมบินโดโมเดโดโว/กรุงมอสโคว์ น าท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้

เมือง และรบักระเป๋าสมัภาระ 
 

 กรุงมอสโคว ์(Moscow) ถกูสรา้งขึ้ นมาเม่ือปี ค.ศ.1147 โดยเจา้ชายยริู โคลโกรก้ีู 
ซ่ึงเป็นตน้ราชวงศ์รัสเซีย เมืองน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝัง่แม่น ้ ามอสโคว์ และมีการ

สรา้งป้อมปราการต่างๆมากมายเพ่ือเป็นการป้องกัน และเอาไวต่้อต้านขา้ศึกท่ี

รุกราน ป้อมปราการเหล่าน้ีท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของพระราชวงัเครมลินท่ีมีช่ือเสียง และ

เป็นสญัลกัษณ์ของรสัเซีย  เพราะค าวา่ เครมลิน หมายถึง ป้อมปราการ 

 

 น าท่านไปยงั เนินเขำพอคลอนนำย่ำ (Poklonnaya Hill) เป็นเนินเขาท่ีมีความสูง
อีกแห่งหน่ึงในมอสโคว ์ซ่ึงพ้ืนท่ีแห่งน้ีมีความสูงประมาณ 172 เมตร ซ่ึงถูกแบ่ง

ออกเป็นสองส่วนโดยแม่น ้ าเซทัน และต่อมายอดสูงของเนินเขาด้านหน่ึงได้ถูก

ท าลายลงไปในปี ค.ศ.1987 และในปี ค.ศ.1936 พ้ืนท่ีแห่งน้ีก็ไดก้ลายเป็นส่วน

หน่ึงของกรุงมอสโควแ์ละไดถ้กูน ามาท าการปฏิสงัขรณ์เป็นสวนอนุสรณ์สถานแหง่ชยั

ชนะ ท่ีประดบัไปดว้ยซากรถถงัและยานพาหนะท่ีถกูใชใ้นสงครามโลกครั้งท่ี 2      

 

 จากน้ัน น าท่านไปชมความสวยงามของกรุงมอสโคว ์จากเลนินฮิลล์ หรือ เนินเขำ

นกกระจอก (Sparrow Hill ) ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาและเป็นท่ีตั้งบา้นพักของเลนิน
ผูน้ าในอดีต ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามมากสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอส

โควท่ี์อยูเ่บ้ืองล่างไดโ้ดยทัว่ตลอด และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมยัส

ตาลิน ซ่ึงท่านสามารถถ่ายรปูกบัหน่ึงในเจ็ดตึกท่ีใกลท่ี้สุด คือ มหาวทิยาลยัมอสโคว ์

ท่ีเป็นมหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรสัเซีย สรา้งในสมยัพระนางแคทเธอรีนมหาราช 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน อาหารจีน 

 น าท่านไปชม สถำนีรถไฟใตดิ้น เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสรา้งขึ้ นอย่างประณีตมี

ความงดงามและสวยท่ีสุดในโลก สถานีรถไฟใต้ดินเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีชาวรัสเซีย

สามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวติัศาสตร ์ความเป็นชาตินิยม

และวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีแตกต่างกันด้วย

ประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อน  
 

 

 จากน้ัน น าท่านไปสู่ ย่ำนถนนอำรำบัท (Arabat Road) ซ่ึงเป็นแหล่งช๊อปป้ิง
ส าหรบันักท่อง เท่ียว เป็นถนนคนเดิน เป็นทั้งยา่นการคา้ ท่ีมีความยาวประมาณ 1 

กม. ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกบัการชมสินคา้พ้ืนเมือง เลือกซ้ือ

ของฝากตามอัธยาศัยท่ีรา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค 

ฮารด์ร็อคคาเฟต ์และมีศิลปินมานัง่วาดรปูเหมือน รปูลอ้เลียน ศิลปินเล่นดนตรีเปิด

หมวก 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจีน อาหารจีน 

พกัท่ี Maxima Hotel หรือเทียบเท่า มอสโคว ์
วนัท่ี 3 มอสโคว ์– ซำกรอสค ์– มอสโคว ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซำกรอสค ์(Zagorsk) ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออก  



 
 

4 
 

เฉียง เหนือ หา่งจากกรุงมอสโควป์ระมาณ 75 กม.   

 ซำกรอสค ์เป็นเมืองโบราณซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรทางศาสนาคริสต์นิกายออร์

โธด๊อกซอ์นัยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ท่ีสุดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14-17  ในทางความเช่ือและ

ศรัทธา ซ่ึงถือว่าเป็นดินแดนอันศักด์ิสิทธ์และยงัเป็นท่ีแสวงบุญของชาวรัสเซีย มี

วิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางดา้นศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน 

และยงัมี วิทยาลัยสงฆ์ท่ีมีบาทหลวงและนักศึกษาทางดา้นศาสนา เมืองน้ีไดมี้การ

เปล่ียนช่ือหลายครั้ง ช่ือ โพซาด (Posad/1782)  เซอร์เกียฟ (Sergiev/1919) 
ซากรอสค ์(Sagorsk/1930) เซอรเ์กียฟ โพซาด (Sergiev Posad/1992) 

 

 น าท่านเขา้ชม โบสถโ์ฮล่ีทรินิต้ี (Holy Trinity Monastery) ซ่ึงเป็นโบสถ์แห่งแรก
ของเมืองท่ีมียอดโดมหวัหอมสีทอง ชมความยิง่ใหญ่ภายในวหิารท่ีถกูตกแต่งดว้ยเงิน

และทองอยา่งวจิิตรตระการตาดว้ยภาพเฟรสโกแ้ละภาพไอคอน และยงัมีโลงศพของ

นักบุญเซอรเ์จียส (St. Sergius) ท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่านไว ้ชมพิพิธภณัฑท่ี์

ไดเ้ก็บรวบรวมเครื่องใชต่้างๆท่ีมีค่ามากมายของนักบวชในสมยัก่อนท่ีใชต้บแต่ง ซ่ึง

ในปัจจุบนัน้ีไดเ้ป็นโรงเรียนสอนศาสนาส าหรบันักบวชต่างๆ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน Edem อาหารพ้ืนเมือง 
 จากน้ัน น าท่านเดินทางกลบักรุงมอสโคว ์  
 น าท่านชม มหำวิหำรเซนตซ์ำเวียร  ์ตั้งอยู่ติดกับแม่น ้ ามอสโคว์ เป็นวิหารโดม

ทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุดของรสัเซียมีอยู่ดว้ยกัน 5 โดม ตัวอาคารเป็นสีขาว ถูกสรา้งขึ้ น

เพ่ือเป็นอนุสรณ์ท่ีรสัเซียชนะกองทพันโปเลียน สามารถจุคนได ้10,000 คน 

 

17.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจีน อาหารจีน 
19.00 น. ชมกำรแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ไม่ควรพลาด เช่น 

สุนัข ลิง มา้ ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 บาที 

และช่วงหลงัอีก 45 นาที นอกจากน้ัน ยงัมีบริการถ่ายรปูกบัสตัวต่์างๆ และมีของท่ี

ระลึกส าหรบัเด็กๆ เคร่ืองด่ืม ขนม ไอศกรีม ใหซ้ื้อหาไปทานระหวา่งนัง่ชมการแสดง

อีกดว้ย 

 

22.30 น. น าท่านกลบัโรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี Maxima Hotel หรือเทียบเท่า มอสโคว ์

วนัท่ี 4 มอสโคว ์ 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม จตัุรัสแดง (Red Square) ซ่ึงเป็นจตุัรสัท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงถูก
สรา้งดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อนนับเป็นลา้นช้ินท่ีตอกลงไปบนพ้ืน จนกลายเป็น

ลานกวา้งใจกลางเมือง ท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญในประวติัศาสตรข์องรสัเซีย 

ไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยั

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 นอกจากน้ันยงัเป็นสถานท่ีเก็บศพของเลนิน ในปัจจุบนัใชจ้ดั

งานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกถึง

สงครามโลกครั้ ง ท่ี  2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเ ป็นท่ีตั้ งของกลุ่ม

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 

 

 น าท่านถ่ายภาพกับ วิหำรเซนตบ์ำซิล (St.Basilika Church) ซ่ึงถือว่าเป็น  
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สถาปัตยกรรมและสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของกรุงมอสโคว์ เป็นวิหารท่ีสวยงามท่ีมีโบสถ ์

9 โบสถ์ รวมกันท่ีเป็นหน่ึงเดียว โดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงาม สดใส จนใครๆ ก็ตั้ง

ช่ือเล่นใหว้ิหารน้ีว่า “โบสถล์ูกกวำด” สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณซ่ึงเช่ือว่าเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีไม่ไดล้อกเลียนแบบของศิลปะยุคใดมาก่อน วหิารแหง่น้ีถกูสรา้งโดย

สถาปนิกชาวรสัเซีย ช่ือ โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik  Yakovlev) หลังจากได้
สรา้งเสร็จก็ถูกควกัดวงตาทั้งสองขา้งโดยกษัตริยอี์วานท่ี 4 นับเป็นความโหดรา้ยท่ี

น่าเศรา้ยิง่นัก เพราะวา่ไม่ตอ้งการใหไ้ปสรา้งส่ิงสวยงามเช่นน้ีในท่ีแหง่ใดอีก 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 น าท่านไปยงั ตลำดอิสเมลอฟสก้ี (Izmailovsky Market) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีจ าหน่าย

ของท่ีระลึกและงานศิลปหตัถกรรมท่ีใหญ่และสวยงามท่ีสุดในมอสโคว ์  ใหท่้านได้

อิสระเลือกซ้ือสินค้าท่ีสวยงามในราคาย่อมเยา เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกอ่อน เคร่ือง

หตัถกรรมลายครามท่ีสวยงาม เครื่องประดบัต่างๆ มากมาย ฯ          

 

15.15 น. จากน้ัน น าท่านชม พระรำชวังเครมลิน (Kremlin) ท่ีตั้งอยู่บนชายฝัง่ของแม่น ้า

มอสโควแ์ละแม่น ้าเนกลินนายา สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีประทับของพระเจา้ซารผ์ูค้รอง

เมืองทุกพระองค ์กระทั้งยุคของซารปี์เตอรม์หาราช ไดท้รงยา้ยไปอยูท่ี่เซนต์ปีเตอร์

เบิรก์ ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ 

 

 น าท่านสู่ จตัุรสัวิหำร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชัน่ โบสถ์อาร์ค

แอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ี

ส าคัญใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้

ซาร ์และพระเจา้แผ่นดินทุกพระองค์ สรา้งในปีค.ศ. 1475 - 1479 โดยสถาปนิก

ชาวอิตาเลียน สถาปัตยกรรมภายนอกประกอบดว้ยโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะ

ภาพวาดแบบเฟรสโกบนผนังจุดศูนย์กลางของโบสถ์จะมีประตูสวรรค์ รูปภาพ

ไอคอน 5 ชั้น เป็นภาพประวติัของพระเยซ ูภาพของพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต 

ภาพของนักบุญท่ีท าความดีซ่ึงภายหลงัจากเสียชีวติไดไ้ปอยูบ่นสวรรค ์ 
 

 

16.30 น. น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ำรม์เมอรร์ี่ พิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของรสัเซีย เร่ิมสรา้ง

ตามพระบัญชาของพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 เพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บของสะสมของ

เจา้ชายมสัโควี่  ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 – 15 ก่อนท่ีจะสรา้งอาคารแห่งใหม่น้ี 
เพ่ือเป็นสถานท่ีรวบรวมทรพัยส์มบัติท่ีล ้าค่าซ่ึงใชใ้นงานพระราชพิธีต่างๆ เหรียญ

กลา้หาญ คลังแสง งานโลหะติดทอง และงานลวดลายประดับเสน้สายในช่วงตน้

คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ทั้งท่ีจดัซ้ือหรือไดร้ับเป็นเคร่ืองบรรณาการจากมิตรประเทศ 

ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์หลวง ในปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดี

ท่ีสุดของรสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ถึงช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20  พิพิธภณัฑ์

อารเ์มอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินท่ี

สมบรูณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 แหง่อยูท่ี่องักฤษ และอิหรา่น 

 

 จากน้ัน น าท่านชม หำ้งกุม หา้งท่ีใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้หลากหลาย

ชนิด เป็นสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สรา้งมาตั้งแต่ปีค.ศ.1895 อิสระใหท่้าน

เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน อาหารจีน 
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พกัท่ี Maxima Hotel หรือเทียบเท่า มอสโคว ์

วนัท่ี 5 มอสโคว-์เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

เชา้ตรู ่ เช็คเอา้ท์ออกจากโรงแรมท่ีพัก และน าท่านออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Moscow 
Leningradsky Station เพ่ือขึ้ นรถไฟความเร็วสูง Subsan ไปเมืองเซนต์ปีเตอร์

สเบิรก์ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ (แบบกล่อง)  

 เดินทางถึงเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ น าท่านไปรบัประทานอาหารกลางวนั  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านชมความสวยงามของ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ จนไดร้บัฉายาวา่ ”ราชินีแห่ง
ยุโรปเหนือ” ประกอบดว้ย 44 เกาะ เช่ือมต่อกนัดว้ยแม่น ้า – ล าคลองอีก 86 สาย 
สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เม่ือปี ค.ศ. 1703 นครแห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวง

เก่าของรสัเซียมานานกวา่ 200 ปี 

 

14.30 น. น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑเ์ฮอรมิ์เทจ หรือ พระรำชวังฤดูหนำว แรกเร่ิมมีในปี 

ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีนไดท้รงซ้ือภาพเขียนจากยุโรปกวา่ 250 ช้ิน จึงตอ้ง

สรา้งหอ้งส าหรบัเก็บ และแสดงภาพส่วนพระองคข์ึ้ น โดยท่ีพระนางเรียกหอ้งแสดง

ภาพน้ีว่า “เฮอรมิ์เทจ” มีภาพเขียนท่ีทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญ

โบราณ และอัญมณีมีค่า งานท่ีมีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวงัฤดูหนาว สะสม

ต่อเน่ืองกนัมาเร่ือยๆ จนกระทัง่รชัสมัยของพระเจา้นิโคลัสท่ี 1 มีการจดัหมวดหมู่

ของสะสมทั้งหมด และไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งแรกท่ีใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้ปัจจุบนั

มีส่ิงของต่างๆ ท่ีทรงคุณค่าจดัแสดงอยูเ่กือบ 3 ลา้นชิ้ น 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจีน Taiwan อาหารจีน 
พกัท่ี Okhtinskaya Hotel หรือเทียบเท่า เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
วนัท่ี 6 เซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. น าท่านแวะถ่ายรูปท่ี อนุสำวรีย ์พระเจ ้ำปีเตอร์มหำรำชทรงม้ำ  (Bronze 
Horseman) ซ่ึงเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของเมืองเซนต์ปีเตอรเ์บิรก์ สรา้งในปี ค.ศ. 

1768 – 1782 โดยค าสัง่ของพระนางแคทเธอรีนมหาราช โดยศิลปินชาวฝรัง่เศส 

เอเตียน มอริส ฟาวโคเน่ต์ ฐานของอนุสาวรียเ์ป็นหินขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีขนยา้ยโดย

มนุษย ์หนักถึง 1,500 ตนั 

 

 ชม มหำวิหำรคำซำนสก้ี (Kazansky Cathedral) ซ่ึงเป็นมหาวิหารออโธด๊อกซ ์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1801 – 1811 ออกแบบโดย 

Andrey Voronikhin  

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชก้ิน (Pushkin)  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน Dom Kuptsa Utina  

 น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัฤดรูอ้นแคทเธอรีน ท่ีเร่ิมสรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์

หาราช ใหเ้ป็นท่ีพกัผ่อนของมเหสีองคโ์ปรด พระนางแคทเธอรีนท่ี 1 ต่อมาก็ยกให้

พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแต่งท าใหพ้ระราชวงัหรหูรามากขึ้ น และสมยั

พระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพ่ิมเติมขึ้ นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีหอ้ง

พกัผ่อน 50 หอ้ง อาทิ หอ้งโถงใหญ่ เป็นหอ้งท่ีสวยงาม ผลงานชิ้ นเอกของ 
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Bartolomo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดบัประดาดว้ยกระจกเทียนปิดทองอรา่ม 
ตามรปูแบบศิลปะบารอค ชมหอ้งอ าพนั เป็นหอ้งท่ีสวยงามท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นผนัง

หรือรปูภาพประดบั ก็น าอ าพนัมาตกแต่งทั้งหมด หอ้งอาหารค า่สีเขียว ออกแบบ

โดย Charles Cameron เป็นหอ้งท่ีมีลกัษณะเด่นดว้ยศิลปะแบบคลาสสิค  

 อิสระใหท่้านช๊อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั ท่ี Outlet Village Pulkovo   

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
พกัท่ี Okhtinskaya Hotel หรือเทียบเท่า เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
วนัท่ี 7 เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ – ทำซเคน้ท ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าท่านชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล  ส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง เพ่ือเป็นอนุสรณ์

ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะบารอค ตั้งอยูบ่นเกาะวาซิลเยฟสก้ี บนเกาะ

มีวหิารปีเตอรแ์อนดป์อล ซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ่มจากพระเจา้

ปีเตอรม์หาราช จนกระทัง่กษัตริยพ์ระองคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์ พระเจา้นิโคลัสท่ี 2 

และครอบครวั 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน China Town อาหารจีน 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอรฮ์อฟ ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด์ เมืองน้ีรูจ้กั

กนัอยา่งแพรห่ลายวา่เป็นศนูยร์วมของสวนแหง่เมืองปีเตอรฮ์อฟ 
 

 น าท่านสู่ พระรำชวังฤดูรอ้นเปโตรวำเรส พระต าหนักชายฝัง่ของกษัตริยร์สัเซีย 

เพ่ือใชพ้กัผ่อนและล่าสตัวใ์นฤดรูอ้นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก ประกอบดว้ย พระราชวงั 

น ้ าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก 

โดยเฉพาะน ้าตกท่ีลดหลัน่กนัถึง 27 ขั้น น ้าพุตกแต่งดว้ยรปูป้ันถึง 255 ช้ิน มีน ้าพุ

ใหญ่ท่ีสุด และรปูป้ันแซมซนัก าลงังา้งปากสิงโต ท่ีมีช่ือเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของ

สถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพ่ือเป็นสญัลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัย
ชนะเหนือสวีเดนท่ีทุ่งโปลตาวา เขา้ชมภายในพระราชวงั ประกอบดว้ยหอ้งพกัผ่อน 

26 หอ้ง อาทิ หอ้งเตน้ร าท่ีหรูหราฟู่ ฟ่าดว้ยศิลปะบารอค หอ้งทอ้งพระโรงเป็นหอ้ง

ใหญ่ท่ีสุดในพระราชวัง หอ้งรูปภาพท่ีแสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลี จ านวน 

368 รปู 

 

 น าท่านชม มหำวิหำรเซนตไ์อแซค ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด ใหญ่

เป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบของท่ีท าการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศ

สหรฐัอเมริกา ถ่ายรปูท่ีลานดา้นหลงัของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรปูป้ันของพระ

เจา้นิโคลสัท่ี 1ทรงมา้กบัฐานท่ีมีรปูป้ันพระมเหสีและพระธิดาลอ้มรอบ 

 

 จากน้ัน น าท่านแวะถ่ายภาพ (ดา้นนอก) เป็นท่ีระลึกท่ี โบสถห์ยดเลือด (Church 
of the Savior on Spilled Blood) สรา้งใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร์
ท่ี 2 รปูรา่งและลกัษณะภายนอกของโบสถ์น้ัน จ าลองมาจากมหาวิหารบาซิลในกรุง 
มอสโคว ์

 

 อิสระใหท่้านเดินเท่ียวชม ถนน Nevsky Prospect เป็นท่ีรูจ้กักนัดีในฐานะถนน

ประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 

กิโลเมตร เร่ิมตน้ท่ีหน้าพระราชวงัฤดูหนาว ส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟมอสโคว ์บนถนนมี

สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นในช่วงศตวรรษท่ี 18 – 20 เป็นทั้งสถานท่ีย่านการคา้ ท่ี
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*** รำคำ และโปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี /
กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 
 

อยูอ่าศยั พระราชวงั โรงละคร รา้นคา้ โรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการช๊อปป้ิงของท่าน  
19.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือข้ึนเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ  
22.45 น. ออกเดินทางจากเมืองเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ สู่เมืองทาซเคน้ท์ โดยสายการบิน อุซเบกิส

ถาน แอรไ์ลน์ (HY) เท่ียวบินท่ี HY 632 
 

วนัท่ี 8 ทำซเคน้ท ์– กรุงเทพฯ 
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทาซเคน้ท ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง แวะเปล่ียนเคร่ือง  
10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน์ (HY) เท่ียวบินท่ี 

HY 533  
 

18.15 น. ถึง สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่20 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านพกั หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

55,900.-        
5,900.-        

15,000.- 

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 2 พ.ค. 2561 ) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทัวรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 20,000 

บำท/ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
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ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มอสโคว/์/เซนตปี์เตอรเ์บริก ์-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  

อุซเบกิสถาน แอรเ์วย ์ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 35 USD 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 USD หรือขึ้ นอยู่กบั
ความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและ

ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทาง

ช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วัน
แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้ง
การนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมี

การ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้

มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

*** เขำ้รสัเซีย ผูถ้ือหนงัสือเดินทำงไทยไม่ตอ้งท ำวีซ่ำค่ะ *** 
หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
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ล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง

อาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


