MOSCOW ZAGORSK SAINT 8 DAYS 5 NIGHTS GTTRUS20001

รห ัสโปรแกรม : 17901 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ราคาเริม่ ต้น

49,900 บาท

ดินแดนแห่ งพระเจ้ าซาร์ มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก
รัสเซีย ในอดีตที่เคยเป็ นประเทศมหาอานาจแห่ งค่ ายสั งคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ได้ มกี ารเปลีย่ น
แปลงและปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อให้ ทันกับโลกปัจจุบัน เปิ ดประเทศต้ อนรับด้ วยความเป็ นเสรีภาพ เพื่อให้ นักท่ องเที่ยวได้
เข้ าไปเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆแห่ งประวัตศิ าสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรม พร้ อมด้ วยสมบัตอิ ันลา้ ค่ า
รวมทั้งธรรมชาติอันสวยงามที่ยงั คงเหลื ออยู่ ชมเมืองหลวงมอสโคว์ จัตุรัสแดง วิหารเซ้ นต์ บาซิลที่สวยงาม พระราชวังเครม
ลิน สถานีรถไฟใต้ ดิน ฯ
มอสโคว์ – เนินเขาสแปโรว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์ บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ – ช๊ อปปิ้ งย่ านถนน
อาราบัต – สถานีรถไฟใต้ ดนิ – ซากรอสค์ – วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน - โบสถ์ หยด
เลือด – มหาวิหารเซนต์ ไอแซก – ป้ อมปี เตอร์ และปอล – พระราชวังฤดูร้อน (ปี เตอร์ ฮอฟ) – พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มเิ ทจ

พิเศษ “ชมละครสัตว์รัสเซีย”

วันเดินทาง
11 – 18 มีนาคม 2563
25 มีนาคม – 01 เมษายน 2563
01 – 08 เมษายน 2563
08 – 15 เมษายน 2563
29 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2563
20 - 27 พฤษภาคม 2563
03 - 10 มิถุนายน 2563
01 - 08 กรกฎาคม 2563
22 - 29 กรกฎาคม 2563
05 - 12 สิงหาคม 2563

วันบิน
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 7
วันที่ 8

49,900.49,900.49,900.54,900.52,900.52,900.52,900.52,900.52,900.52,900.-

เมือง

CODE

เที่ยวบิน

เวลา

ระยะเวลาบิน

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

BKK - TAS

HY 32

23.00 – 03.45

04.45 ชม.

TAS - VKO

HY 32

08.05 – 10.15

02.20 ชม.

LED - TAS

HY 32

23.45 – 06.35 (+1)

06.50 ชม..

TAS - BKK

HY 32

09.20 – 17.20

08.00 ชม.

กาหนดการเดินทาง
2

วันที่ 1
20.00 น.

กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Q
เคาน์ เตอร์สายการบิน อุซเบกิ สถาน แอร์ไลน์ (HY) ประตู ทางเข้าที่ 7 โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
23.00 น.
วันที่ 2
03.45 น.
08.05 น.
10.15 น.

12.00 น.

ออกเดิ น ทาง จากกรุ ง เทพฯ สู่ กรุ ง ทาซเค้น ท์ โดยเที่ ย วบิ น ที่ HY 534 (บิ น
ประมาณ 6.50 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
ทาซเค้นท์ – มอสโคว์
เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเค้นท์ (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน)
แวะเปลี่ยนเครื่อง 3 ชม.
ออกเดินทางจากเมืองทาซเค้นท์ สู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ HY 603
(รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
เดิ นทางถึ ง สนามบินนานาชาติวนู โคโว/กรุงมอสโคว์ นาท่านผ่านขั้นตอนตรวจ
คนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระ
กรุงมอสโคว์ (Moscow) ถูกสร้างขึ้ นมาเมื่อปี ค.ศ.1147 โดยเจ้าชายยูริ โคลโกรูกี้
ซึ่งเป็ นต้นราชวงศ์รัสเซี ย เมื องนี้ ตั้งอยู่บนเนิ นเขาริมฝั ่งแม่น้ ามอสโคว์ และมี การ
สร้างป้ อมปราการต่ างๆมากมายเพื่ อเป็ นการป้ องกัน และเอาไว้ต่ อต้านข้าศึ ก ที่
รุกราน ป้ อมปราการเหล่านี้ ที่เป็ นจุดเริ่มต้นของพระราชวังเครมลินที่มีชื่อเสียง และ
เป็ นสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพราะคาว่า เครมลิน หมายถึง ป้ อมปราการ
จากนั้ น นาท่านไปชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์ จากเลนิ นฮิลล์ หรือ เนิ นเขา
นกกระจอก (Sparrow Hill ) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาและเป็ นที่ต้งั บ้านพักของเลนิ น
ผูน้ าในอดีต ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามมากสามารถมองเห็นทั ศนี ยภาพของกรุงมอส
โคว์ที่อยูเ่ บื้ องล่างได้โดยทัว่ ตลอด และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยส
ตาลิน ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปกับหนึ่ งในเจ็ดตึกที่ใกล้ที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมอสโคว์
ที่เป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย สร้างในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราช
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
อาหารจีน
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นาท่ านไปชม สถานี รถไฟใต้ดิน เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ ถูกสร้างขึ้ นอย่างประณี ตมี
ความงดงามและสวยที่ สุ ด ในโลก สถานี รถไฟใต้ดิ น เป็ นสิ่ ง ก่ อสร้างที่ ช าวรัส เซี ย
สามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็ นชาตินิยม
และวัฒนธรรมประเพณี อัน งดงาม การตกแต่ ง ของแต่ ละสถานี แตกต่ า งกัน ด้ว ย
ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิ ต หินอ่อน

19.00 น.
พักที่
วันที่ 3
07.30 น.
08.00 น.

12.00 น.

17.30 น.

จากนั้ น นาท่ านไปสู่ ย่า นถนนอาราบัท (Arabat Road) ซึ่ ง เป็ นแหล่ง ช๊อปปิ้ ง
สาหรับนักท่อง เที่ยว เป็ นถนนคนเดิน เป็ นทั้งย่านการค้า ที่มีความยาวประมาณ 1
กม. ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย สนุ กสนานกับการชมสินค้าพื้ นเมือง เลือกซื้ อ
ของฝากตามอัธยาศัยที่ รา้ นค้าของที่ ระลึ ก ร้านนั ่งเล่น อาทิ แมคโดนั ล สตาร์บัค
ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ และมีศิลปิ นมานัง่ วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน ศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ด
หมวก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
Hotel Milan Moscow หรือเทียบเท่า
มอสโคว์ – ซากรอสค์ – มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซากรอสค์ (Zagorsk) ซึ่งตั้งอยูท่ างด้านตะวันออก
เฉียง เหนื อ ห่างจากกรุงมอสโคว์ประมาณ 75 กม.
ซากรอสค์ เป็ นเมืองโบราณซึ่งเป็ นที่ ต้ังของอาณาจักรทางศาสนาคริสต์นิกายออร์
โธด๊อกซ์อนั ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 14-17 ในทางความเชื่อและ
ศรัทธา ซึ่ งถื อว่าเป็ นดิ นแดนอันศักดิ์ สิทธ์และยังเป็ นที่ แสวงบุ ญของชาวรัสเซี ย มี
วิทยาลัยสอนศิ ลปะ สอนการร้องเพลงทางด้านศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน
และยังมี วิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนั กศึ กษาทางด้านศาสนา เมื องนี้ ได้มีการ
เปลี่ ยนชื่ อหลายครั้ง ชื่ อ โพซาด (Posad/1782) เซอร์เกี ยฟ (Sergiev/1919)
ซากรอสค์ (Sagorsk/1930) เซอร์เกียฟ โพซาด (Sergiev Posad/1992)
นาท่านเข้าชม โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) ซึ่งเป็ นโบสถ์แห่งแรก
ของเมืองที่มียอดโดมหัวหอมสีทอง ชมความยิง่ ใหญ่ภายในวิหารที่ถูกตกแต่งด้วยเงิน
และทองอย่างวิจิตรตระการตาด้วยภาพเฟรสโก้และภาพไอคอน และยังมีโลงศพของ
นั กบุญเซอร์เจียส (St. Sergius) ที่ภายในบรรจุกระดูกของท่านไว้ ชมพิพิธภัณฑ์ที่
ได้เก็บรวบรวมเครื่องใช้ต่างๆที่มีค่ามากมายของนั กบวชในสมัยก่อนที่ใช้ตบแต่ง ซึ่ง
ในปั จจุบนั นี้ ได้เป็ นโรงเรียนสอนศาสนาสาหรับนักบวชต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้น นาท่านเดินทางกลับกรุงมอสโคว์
นาท่ านชม มหาวิ หารเซนต์ซาเวี ย ร์ ตั้ง อยู่ติ ด กับแม่ น้ ามอสโคว์ เป็ นวิหารโดม
ทองคาที่ ใหญ่ที่สุดของรัสเซียมีอยู่ดว้ ยกัน 5 โดม ตัวอาคารเป็ นสีขาว ถูกสร้างขึ้ น
เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ที่รสั เซียชนะกองทัพนโปเลียน สามารถจุคนได้ 10,000 คน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
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อาหารจีน
มอสโคว์

อาหารพื้ นเมือง

อาหารจีน

19.00 น.

22.30 น.
พักที่
วันที่ 4
07.30 น.

ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ี่ไม่ควรพลาด เช่น
สุ นั ข ลิ ง ม้า ฯลฯ รวมทั้ง มายากล กายกรมไต่ ลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นั กแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 บาที
และช่วงหลังอีก 45 นาที นอกจากนั้ น ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่
ระลึกสาหรับเด็กๆ เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม ให้ซื้อหาไปทานระหว่างนัง่ ชมการแสดง
อีกด้วย
นาท่านกลับโรงแรมที่พกั
Hotel Milan Moscow หรือเทียบเท่า
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม จัตุรัสแดง (Red Square) ซึ่งเป็ นจัตุรสั ที่ สวยงามที่ สุดในโลก ซึ่งถู ก
สร้างด้วยหินแกรนิ ตและหินอ่อนนั บเป็ นล้านชิ้ นที่ ตอกลงไปบนพื้ น จนกลายเป็ น
ลานกว้างใจกลางเมือง ที่ เป็ นเวที ของเหตุ การณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
ไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 17 นอกจากนั้ นยังเป็ นสถานที่เก็บศพของเลนิ น ในปั จจุบนั ใช้จดั
งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ ระลึ กถึ ง
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 บริ เ วณโดยรอบของจั ตุ รั ส แดงจะเป็ นที่ ต้ั ง ของกลุ่ ม
สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
นาท่ านถ่ ายภาพกับ วิ หารเซนต์บาซิ ล (St.Basilika Church) ซึ่ ง ถื อว่าเป็ น
สถาปั ตยกรรมและสัญลักษณ์ที่สาคัญของกรุงมอสโคว์ เป็ นวิหารที่สวยงามที่มีโบสถ์
9 โบสถ์ รวมกันที่ เป็ นหนึ่ งเดี ยว โดม 9 ยอดที่ มีสีสนั สวยงาม สดใส จนใครๆ ก็ต้ัง
ชื่อเล่นให้วิหารนี้ ว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างด้วยศิ ลปะรัสเซียโบราณซึ่งเชื่อว่าเป็ น
สถาปั ตยกรรมที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบของศิลปะยุคใดมาก่อน วิหารแห่งนี้ ถูกสร้างโดย
สถาปนิ กชาวรัสเซีย ชื่อ โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) หลังจากได้
สร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้างโดยกษัตริยอ์ ีวานที่ 4 นั บเป็ นความโหดร้ายที่
น่ าเศร้ายิง่ นัก เพราะว่าไม่ตอ้ งการให้ไปสร้างสิ่งสวยงามเช่นนี้ ในที่แห่งใดอีก
จากนั้ น นาท่านชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) ที่ ต้งั อยู่บนชายฝั ่งของแม่น้ า
มอสโคว์และแม่น้ าเนกลิ นนายา สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นที่ ประทับของพระเจ้าซาร์ผูค้ รอง
เมืองทุกพระองค์ กระทั้งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราช ได้ทรงย้ายไปอยูท่ ี่เซนต์ปีเตอร์
เบิรก์ ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รบั รองแขกระดับประมุขของประเทศ
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เริ่มสร้าง
ตามพระบัญ ชาของพระเจ้า อเล็ ก ซานเดอร์ ที่ 1 เพื่ อ ใช้เป็ นที่ เ ก็ บ ของสะสมของ
เจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 – 15 ก่อนที่จะสร้างอาคารแห่งใหม่นี้
เพื่อเป็ นสถานที่ รวบรวมทรัพย์สมบัติที่ล้าค่าซึ่งใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ เหรียญ
กล้าหาญ คลังแสง งานโลหะติ ดทอง และงานลวดลายประดับเส้นสายในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ทั้งที่ จดั ซื้ อหรือได้รับเป็ นเครื่องบรรณาการจากมิ ตรประเทศ
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์หลวง ในปั จจุ บันเป็ นสถานที่ เก็ บสะสมของมีค่าที่ ดี
ที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์
อาร์เมอรี่เป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่
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มอสโคว์

12.00 น.

19.30 น.
พักที่
วันที่ 5
เช้าตรู่

12.00 น.

14.30 น.

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

สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 แห่งอยูท่ ี่องั กฤษ และอิหร่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านไปยัง ตลาดอิสเมลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็ นตลาดที่จาหน่ าย
ของที่ระลึกและงานศิ ลปหัตถกรรมที่ใหญ่และสวยงามที่ สุดในมอสโคว์ ให้ท่านได้
อิ ส ระเลื อ กซื้ อสิ น ค้า ที่ ส วยงามในราคาย่อ มเยา เช่ น ตุ๊ ก ตาแม่ ลู ก อ่ อ น เครื่ อ ง
หัตถกรรมลายครามที่สวยงาม เครื่องประดับต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
Hotel Milan Moscow หรือเทียบเท่า
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
เช็ ค เอ้าท์ออกจากโรงแรมที่ พัก และน าท่ านออกเดิ นทางสู่ สถานี รถไฟ Moscow
Leningradsky Station เพื่อขึ้ นรถไฟความเร็วสูง Subsan ไปเมื องเซนต์ปีเตอร์
สเบิรก์ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)
รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
เดินทางถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ นาท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมความสวยงามของ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ จนได้รบั ฉายาว่า ”ราชินีแห่ง
ยุโรปเหนื อ” ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ า – ลาคลองอีก 86 สาย
สร้างโดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช เมื่อปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้ เคยเป็ นเมืองหลวง
เก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี
นาท่ านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว แรกเริ่มมี ในปี
ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้ อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้ น จึงต้อง
สร้างห้องสาหรับเก็บ และแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้น โดยที่พระนางเรียกห้องแสดง
ภาพนี้ ว่า “เฮอร์มิเทจ” มี ภาพเขียนที่ ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญ
โบราณ และอัญมณี มีค่า งานที่ มีคุ ณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาว สะสม
ต่อเนื่ องกันมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ รัชสมัยของพระเจ้านิ โคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่
ของสะสมทั้งหมด และได้เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ให้คนทัว่ ไปเข้าชมได้ ปั จจุบนั
มีสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าจัดแสดงอยูเ่ กือบ 3 ล้านชิ้ น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
Park INN Pribal Tiyskaya 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
เอเตี ยน มอริส ฟาวโคเน่ ต์ ฐานของอนุ สาวรียเ์ ป็ นหินขนาดใหญ่ที่สุดที่ ขนย้ายโดย
มนุ ษย์ หนักถึง 1,500 ตัน
ชม มหาวิหารคาซานสกี้ (Kazansky Cathedral) ซึ่งเป็ นมหาวิหารออโธด๊อกซ์ ที่
ใหญ่ที่สุดในเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1801 – 1811 ออกแบบโดย
Andrey Voronikhin
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อาหารจีน

อาหารจีน
มอสโคว์

อาหารจีน

อาหารจีน
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์

12.00 น.

19.00 น.
พักที่
วันที่ 7
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

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 มีหอ้ ง
พักผ่อน 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
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
Park INN Pribal Tiyskaya Hotel หรือเทียบเท่า
เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ – ทาซเค้นท์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล สิ่งก่อสร้างแรกสุ ดของเมือง เพื่อเป็ นอนุ สรณ์
ชัยชนะสงครามเหนื อสวีเดน ด้วยศิลปะบารอค ตั้งอยูบ่ นเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะ
มีวหิ ารปี เตอร์แอนด์ปอล ซึ่งเป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้า
ปี เตอร์มหาราช จนกระทัง่ กษัตริยพ์ ระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ พระเจ้านิ โคลัสที่ 2
และครอบครัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปี เตอร์ฮอฟ ซึ่งอยูท่ างตอนใต้ของอ่าวฟิ นแลนด์ เมืองนี้ รูจ้ กั
กันอย่างแพร่หลายว่าเป็ นศูนย์รวมของสวนแห่งเมืองปี เตอร์ฮอฟ
นาท่านสู่ พระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรวาเรส พระตาหนั กชายฝั ่งของกษัตริยร์ สั เซี ย
เพื่อใช้พกั ผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูรอ้ นที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ประกอบด้วย พระราชวัง
น้ า พุ สวนตอนล่ าง สวนตอนบน เป็ นในบรรดาสุ ด ยอดสถาปั ต ยกรรมของโลก
โดยเฉพาะน้ าตกที่ลดหลัน่ กันถึง 27 ขั้น น้ าพุตกแต่งด้วยรูปปั้ นถึง 255 ชิ้ น มีน้ าพุ
ใหญ่ที่สุด และรูปปั้ นแซมซันกาลังง้างปากสิงโต ที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝี มือของ
สถาปนิ ก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปี แห่งชัย
ชนะเหนื อสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา เข้าชมภายในพระราชวัง ประกอบด้วยห้องพักผ่อน
26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นราที่หรูหราฟู่ ฟ่ าด้วยศิลปะบารอค ห้องท้องพระโรงเป็ นห้อง
ใหญ่ที่สุ ดในพระราชวัง ห้องรูปภาพที่ แสดงรูปภาพของศิ ลปิ นชาวอิ ต าลี จานวน
368 รูป
นาท่านชม มหาวิ หารเซนต์ไอแซค ที่ ได้ชื่อว่าเป็ นมหาวิหารที่ สวยงามที่ สุด ใหญ่
เป็ นอั น ดั บ 4 ของโลก เป็ นต้น แบของที่ ท าการรัฐ บาลกรุ ง วอชิ ง ตั น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปที่ลานด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรูปปั้ นของพระ
เจ้านิ โคลัสที่ 1ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้ นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ
จากนั้ น นาท่านแวะถ่ายภาพ (ด้านนอก) เป็ นที่ระลึกที่ โบสถ์หยดเลือด (Church
of the Savior on Spilled Blood) สร้างให้เป็ นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์
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อาหารท้องถิ่น

อาหารจีน
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์

อาหารจีน

ที่ 2 รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์น้ั น จาลองมาจากมหาวิหารบาซิลในกรุง
มอสโคว์
อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ถนน Nevsky Prospect เป็ นที่รูจ้ กั กันดีในฐานะถนน
ประวัติ ศ าสตร์ ศู น ย์ก ลางของนครเซนต์ปี เตอร์ส เบิ ร์ก ความยาวของถนน 4.5
กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้ นสุดที่สถานี รถไฟมอสโคว์ บนถนนมี
สถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่ 18 – 20 เป็ นทั้งสถานที่ ย่านการค้า ที่
อยูอ่ าศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
18.00 น.
19.30 น.
23.45 น.

รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ งของท่าน
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้ นเครื่องกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 8
06.35 น.
09.20 น.

ทาซเค้นท์ – กรุงเทพฯ

17.20 น.

ออกเดินทางจากเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ สู่เมืองทาซเค้นท์ โดยสายการบิน
อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) เที่ยวบินที่ HY 632
เดินทางถึง สนามบินเมืองทาซเค้นท์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดิ น ทางสู่ กรุ ง เทพฯ โดยสายการบิ น อุ ซ เบกิ ส ถาน แอร์ไ ลน์ (HY)
เที่ยวบินที่ HY 533
ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

แวะเปลี่ยนเครื่อง

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

ค่าทัวร์ตอ่ ท่าน : อัตราค่าบริการสาหรับ มีนาคม – เมษายน 2563 ผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 20 ท่าน ขึ้ นไป
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
 ในกรณีที่ท่านพัก ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
ไม่เอาตัว๋ เครื่องบิน ลดท่านละ
ค่าทัวร์ตอ่ ท่าน : 08 - 15 เมษายน 2563 ผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 20 ท่าน ขึ้ นไป
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
 ในกรณีที่ท่านพัก ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
ไม่เอาตัว๋ เครื่องบิน ลดท่านละ
ค่าทัวร์ตอ่ ท่าน : พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 ผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 20 ท่าน ขึ้ นไป
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
 ในกรณีที่ท่านพัก ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
 ไม่เอาตัว๋ เครื่องบิน ลดท่านละ

49,900.7,900.17,000.54,900.10,000.17,000.52,900.10,000.17,000.-

ราคาอาจมีการปรับขึ้ น-ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้ นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 06 ธ.ค.2562 )
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การจองทัวร์
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 20,000 บาท/
ท่าน (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือ
ตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
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ค่าทัวร์รวม :

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มอสโคว์//เซนต์ปีเตอร์เบริก์ -กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิส
ถาน แอร์เวย์
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท
และค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่75ปี ขึ้ นไป)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 35 USD
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตลอดการเดินทาง ท่านละ คิดเป็ น 24 USD หรือขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของ
ท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ สงั ่ มาในห้องพัก
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ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 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

 คื นค่าใช้จ่ ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่ าที่
ยื่นและตัว๋ เครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและ
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล
(สงกรานต์ วั น แรงงาน ช่ ว งเดื อ น
ตุ ลาคม และปี ใหม่) ที่ ตอ้ งการันตี มัด
จากับทางสายการบิ นหรื อกรุ๊ปที่ มีการ
การันตี ค่ามัดจาที่พัก โดยตรงหรือโดย
ก า ร ผ่ า น ตั ว แ ท น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า
(ถ้ามี)
 หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่าย
อื่น (ถ้ามี)
 หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน

หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ใน
การนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จา่ ยในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็
ตาม
*** เข้ารัสเซีย ผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยไม่ตอ้ งทาวีซ่าค่ะ ***
หมายเหตุ :
 บริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทาง ในกรณี ที่ มีผู ้เดิ นทาง ตา่ กว่า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผู ้เดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ ท่องเที่ ยวใดๆที่ ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ ท่องเที่ ยวอื่นๆ
เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผูเ้ ดินทางแทน
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้
บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัท ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบในกรณีที่ก องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู เ้ ดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิ ด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้ เป็ นเพีย งข้อ เสนอที่ต อ้ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครั้ง หนึ่ ง หลัง จากได้สารองที่นั ง่ บนเครื่อ ง และ
12

โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รบั ผิ ดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ
นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั ๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลกู ค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แน่ นอน
หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนื อจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิตา่ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูรอ้ นเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
 กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
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
เดี ย วกันในถุ งใสพร้อมที่ จ ะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่ รัก ษาความปลอดภัย ตามมาตรการองค์ก ารการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ นเครื่องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ
บินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋าจริง
ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ
(Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ใน
ระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รบั การดูแลพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ น
หมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษทั ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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