
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 49,900 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

ดนิแดนแหง่พระเจา้ซาร ์ มอสโคว ์เซนตปี์เตอรเ์บริก์  
           รสัเซยี ในอดตีทีเ่คยเป็นประเทศมหาอ านาจแหง่คา่ยสงัคมนิยมทีย่ิง่ใหญ ่ไดม้กีารเปลีย่น 

แปลงและปฏรูิประบบเศรษฐกจิเพือ่ใหท้นักบัโลกปัจจบุนั  เปิดประเทศตอ้นรบัดว้ยความเป็นเสรภีาพ เพือ่ให ้
นกัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเทีย่วชมความสวยงามของสถานทีต่า่งๆแหง่ประวตัศิาสตร ์ศลิปะวฒันธรรม และอารย
ธรรม พรอ้มดว้ยสมบตัอินัล า้คา่ รวมทัง้ธรรมชาตอินัสวยงามทีย่งัคงเหลอือยู่ ชมเมอืงหลวงมอสโคว ์จตัรุสั

แดง วหิารเซน้ตบ์าซลิทีส่วยงาม พระราชวงัเครมลนิ สถานีรถไฟใตด้นิ ฯ 
มอสโคว ์– เนินเขาสแปโรว ์– จตัรุสัแดง – วหิารเซนตบ์าซลิ – พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– ช ๊

อปป้ิงย่านถนนอาราบตั – สถานีรถไฟใตด้นิ – ซากรอสค ์– วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– เซนตปี์เตอรเ์บริก์ – 
พระราชวงัแคทเธอรนี   -   โบสถห์ยดเลอืด – มหาวหิารเซนตไ์อแซก – ป้อมปีเตอรแ์ละปอล – พระราชวงัฤดู

รอ้น  (ปีเตอรฮ์อฟ) – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ          
 พเิศษ “ชมละครสตัวร์สัเซยี” 



 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

วนัเดนิทาง 
27 มนีาคม – 03 เมษายน 2562 49,900.- 

24 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562 52,900.- 
15 – 22 พฤษภาคม 2562 52,900.- 
12 – 19 มถินุายน 2562 52,900.- 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา ระยะเวลาบนิ 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - ทาซเคน้ท ์ BKK - TAS HY 534 23.05 – 03.55 06.50 ชม. 

วนัที ่2 ทาซเคน้ท ์- มอสโคว ์ TAS - VKO HY 603 07.15 – 09.30  03.30 ชม. 

วนัที ่7 เซนตปี์เตอรเ์บริก์ - ทาซเคน้ท ์ LED - TAS HY 632 23.45 – 06.35 (+1) 04.50 ชม.. 

วนัที ่8 ทาซเคน้ท ์- กรงุเทพฯ TAS - BKK HY 533 09.20 – 17.35 06.15 ชม. 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์
20.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 แถว Q 

เคานเ์ตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน ์(HY) ประตูทางเขา้ที่ 7 โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดนิทาง 

 

23.05 น. ออกเดินทาง จากกรุงเทพฯ สู่ กรุงทาซเคน้ท ์โดยเที่ยวบินที่ HY 534  (บิน
ประมาณ 6.50 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร ือ่งบนิ) 

 

วนัที ่2 ทาซเคน้ท ์– มอสโคว ์
03.55 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิเมอืงทาซเคน้ท ์(เพือ่เปลีย่นเคร ือ่งบนิ) แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 3 ชม.  
07.15 น. ออกเดินทางจากเมืองทาซเคน้ท ์ สู่  กรุงมอสโคว  ์โดยเที่ยวบินที่ HY 603 

(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร ือ่งบนิ) 
 

09.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตวินูโคโว/กรุงมอสโคว ์น าท่านผ่านขัน้ตอนตรวจ
คนเขา้เมอืง และรบักระเป๋าสมัภาระ 

 

 กรุงมอสโคว ์(Moscow) ถูกสรา้งขึน้มาเมือ่ปี ค.ศ.1147 โดยเจา้ชายยูร ิโคลโกรกูี ้
ซ ึง่เป็นตน้ราชวงศร์สัเซยี เมืองนีต้ ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแม่น ้ามอสโคว ์และมีการสรา้ง
ป้อมปราการต่างๆมากมายเพือ่เป็นการป้องกนั และเอาไวต้่อตา้นขา้ศกึทีรุ่กราน ป้อม
ปราการเหล่านีท้ีเ่ป็นจุดเร ิม่ตน้ของพระราชวงัเครมลินทีม่ีช ือ่เสยีง และเป็นสญัลกัษณ์
ของรสัเซยี  เพราะค าว่า เครมลนิ หมายถงึ ป้อมปราการ 

 

 จากน้ัน น าท่านไปชมความสวยงามของกรุงมอสโคว ์จากเลนินฮิลล ์หรอื เนินเขา
นกกระจอก (Sparrow Hill ) ซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขาและเป็นทีต่ ัง้บา้นพกัของเลนิน
ผูน้ าในอดตี ซึง่เป็นจดุชมววิทีส่วยงามมากสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรงุมอสโคว ์
ทีอ่ยู่เบือ้งล่างไดโ้ดยทั่วตลอด และสามารถมองเห็นตกึสูงเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมยัสตาลิน 
ซึง่ท่านสามารถถ่ายรูปกบัหน่ึงในเจ็ดตึกทีใ่กลท้ีสุ่ด คือ มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ทีเ่ป็น
มหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในรสัเซยี สรา้งในสมยัพระนางแคทเธอรนีมหาราช 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ อาหารพืน้เมอืง 
 น าท่านไปชม สถานีรถไฟใตด้นิ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสรา้งขึน้อย่างประณีตมี

ความงดงามและสวยทีสุ่ดในโลก สถานีรถไฟใตด้นิเป็นสิง่กอ่สรา้งทีช่าวรสัเซยีสามารถ
อวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร ์ความเป็นชาตินิยมและ
วฒันธรรมประเพณีอนังดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีแตกต่างกนัดว้ยประตมิากรรม 
โคมไฟระยา้ เคร ือ่งแกว้ หนิแกรนิต หนิอ่อน  

 

 จากน้ัน น าท่านไปสู่ ย่านถนนอาราบทั (Arabat Road) ซึง่เป็นแหล่งชอ๊ปป้ิง
ส าหรบันักท่อง เทีย่ว เป็นถนนคนเดนิ เป็นทัง้ย่านการคา้ ทีม่ีความยาวประมาณ 1 กม. 
ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั สนุกสนานกบัการชมสนิคา้พืน้เมอืง เลอืกซือ้ของฝาก
ตามอธัยาศยัที่รา้นคา้ของที่ระลึก รา้นน่ังเล่น อาทิ แมคโดนัล สตารบ์คั ฮารด์ร็อค
คาเฟต ์และมศีลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน ศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวก 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจนี อาหารจนี 



 

พกัที ่ Maxima Hotel หรอืเทยีบเท่า มอสโคว ์
วนัที ่3 มอสโคว ์– ซากรอสค ์– มอสโคว ์
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมอืงซากอรส์ค ์(Zagorsk) ซึง่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัออก

เฉียง เหนือ ห่างจากกรงุมอสโควป์ระมาณ 75 กม.   
 

 ซากอรส์ค ์เป็นเมอืงโบราณซึง่เป็นทีต่ ัง้ของอาณาจกัรทางศาสนาครสิตนิ์กายออรโ์ธด๊
อกซอ์นัยิง่ใหญ่ และเกา่แกท่ีสุ่ดตัง้แต่ศตวรรษที ่14-17 ในทางความเชือ่และศรทัธา ซึง่
ถือว่าเป็นดินแดนอนัศกัดิส์ิทธแ์ละยงัเป็นที่แสวงบุญของชาวรสัเซยี มีวิทยาลยัสอน
ศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางดา้นศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน และยงัมีวทิยาลยัสงฆ ์
ทีม่ีบาทหลวงและนักศกึษาทางดา้นศาสนา เมืองนีไ้ดม้ีการเปลีย่นชือ่หลายคร ัง้ ช ือ่ โพ
ซาด (Posad/1782)  เซอรเ์กียฟ (Sergiev/1919) ซากรอสค ์(Sagorsk/1930) 
เซอรเ์กยีฟ โพซาด (Sergiev Posad/1992) 

 

 น าท่านเขา้ชม โบสถโ์ฮลีท่รนิิตี ้(Holy Trinity Monastery) ซึง่เป็นโบสถแ์ห่ง
แรกของเมืองทีม่ียอดโดมหวัหอมสทีอง ชมความยิง่ใหญ่ภายในวหิารทีถู่กตกแต่งดว้ย
เงนิและทองอย่างวจิติรตระการตาดว้ยภาพเฟรสโกแ้ละภาพไอคอน และยงัมโีลงศพของ
นักบุญเซอรเ์จยีส (St. Sergius) ทีภ่ายในบรรจุกระดูกของท่านไว ้ชมพพิธิภณัฑ ์ที่

ไดเ้ก็บรวบรวมเคร ือ่งใชต้่างๆ ทีม่คี่ามากมายของนักบวชในสมยักอ่นทีใ่ชต้บแต่ง ซึง่ใน
ปัจจบุนันีไ้ดเ้ป็นโรงเรยีนสอนศาสนาส าหรบันักบวชต่างๆ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ อาหารพืน้เมอืง 
 จากน้ัน น าท่านเดนิทางกลบักรงุมอสโคว ์  
 น าท่านไปยงั ตลาดอสิเมลอฟสกี ้(Izmailovsky Market) ซึง่เป็นตลาดทีจ่ าหน่าย

ของทีร่ะลกึและงานศลิปหตัถกรรมทีใ่หญ่และสวยงามทีสุ่ดในมอสโคว ์ใหท่้านไดอ้สิระ
เลือกซือ้สนิคา้ทีส่วยงามในราคาย่อมเยา เชน่ ตุก๊ตาแม่ลูกอ่อน เคร ือ่งหตัถกรรมลาย
ครามทีส่วยงาม เคร ือ่งประดบัต่างๆ มากมาย           

 

 น าท่านชม มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ต ัง้อยู่ตดิกบัแม่น ้ามอสโคว ์เป็นวหิารโดมทองค า
ที่ใหญ่ที่สุดของรสัเซยีมีอยู่ดว้ยกนั 5 โดม ตวัอาคารเป็นสีขาว ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็น
อนุสรณท์ีร่สัเซยีชนะกองทพันโปเลยีน สามารถจคุนได ้10,000 คน 

 

17.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจนี อาหารจนี 
19.00 น. ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ีไ่ม่ควรพลาด เชน่ 

สุนัข ลิง มา้ รวมทัง้มายากล กายกรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ
อาชพี แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพกั 15 บาท ีและชว่งหลงัอกี 45 
นาที นอกจากน้ันยังมีบรกิารถ่ายรูปกบัสัตวต์่างๆ และมีของที่ระลึกส าหรบัเด็กๆ 
เคร ือ่งดืม่ ขนม ไอศกรมี ใหซ้ ือ้หาไปทานระหว่างน่ังชมการแสดงอกีดว้ย 

 

22.30 น. น าท่านกลบัโรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่ Maxima Hotel หรอืเทยีบเท่า มอสโคว ์

วนัที ่4 มอสโคว ์ 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ัน น าท่านชม พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin) ทีต่ ัง้อยู่บนชายฝ่ังของแม่น ้า
มอสโควแ์ละแม่น ้าเนกลนินายา สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระทบัของพระเจา้ซารผู์ค้รองเมือง
ทุกพระองค ์กระทัง้ยุคของซารปี์เตอรม์หาราช ไดท้รงยา้ยไปอยู่ที่เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ 
ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุของรฐับาลและทีร่บัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ 

 

 น าท่านสู่ จตัรุสัวหิาร ถ่ายรปูกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซเิอช ัน่ โบสถอ์ารค์แอน
เจลไมเคลิ หอระฆงัอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคญัใชใ้น
งานพธิกีรรมทีส่ าคญั เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซาร ์และพระเจา้
แผ่นดินทุกพระองค ์สรา้งในปีค.ศ. 1475 - 1479 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
สถาปัตยกรรมภายนอกประกอบดว้ยโดม 9 ยอด ภายในมีศลิปะภาพวาดแบบเฟรสโก
บนผนังจุดศูนยก์ลางของโบสถจ์ะมีประตูสวรรค ์รูปภาพไอคอน 5 ช ัน้ เป็นภาพประวตัิ
ของพระเยซ ูภาพของพระแม่มาเรยี พระบุตร พระจติ ภาพของนักบุญทีท่ าความดซี ึง่
ภายหลงัจากเสยีชวีติไดไ้ปอยู่บนสวรรค ์ 

 

 น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารม์เมอรร์ ี ่พพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของรสัเซยี เร ิม่สรา้ง
ตามพระบญัชาของพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บของสะสมของเจา้ชาย

 



 

มสัโควี่  ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที่ 14 – 15 ก่อนที่จะสรา้งอาคารแห่งใหม่นี้ เพื่อเป็น
สถานทีร่วบรวมทรพัยส์มบตัทิีล่ า้ค่าซึง่ใชใ้นงานพระราชพธิตี่างๆ เหรยีญกลา้หาญ คลงั
แสง งานโลหะตดิทอง และงานลวดลายประดบัเสน้สายในชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ทัง้
ที่จ ัดซือ้หร ือไดร้บัเป็นเคร ือ่งบรรณาการจากมิตรประเทศ ต่อมาไดเ้ปลี่ยนเป็น
พิพิธภณัฑห์ลวง ในปัจจุบนัเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรสัเซยีจาก
ครสิตศ์ตวรรษที ่14 ถึงชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20  พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร ีเ่ป็นหน่ึงใน
สามพิพิธภณัฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบูรณแ์บบ ซึง่อกี 2 
แห่งอยู่ทีอ่งักฤษ และอหิรา่น 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
 น าท่านชม จตัรุสัแดง (Red Square) ซึง่เป็นจตัุรสัทีส่วยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่ถูกสรา้ง

ดว้ยหนิแกรนิตและหนิอ่อนนับเป็นลา้นชิน้ทีต่อกลงไปบนพืน้ จนกลายเป็นลานกวา้งใจ
กลางเมือง ทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณส์ าคญัในประวตัศิาสตรข์องรสัเซยี ไม่ว่าจะเป็นงาน
เฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่17 
นอกจากน้ันยงัเป็นสถานที่เก็บศพของเลนิน ในปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาล
ส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม่ วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัทีร่ะลกึถงึสงครามโลกคร ัง้ที ่2 บรเิวณ
โดยรอบของจตัุรสัแดงจะเป็นทีต่ ัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 

 

 น าท่านถ่ายภาพกับ วิหารเซนตบ์าซลิ (St.Basilika Church) ซึง่ถือว่าเป็น
สถาปัตยกรรมและสญัลกัษณท์ีส่ าคญัของกรุงมอสโคว ์เป็นวหิารทีส่วยงามทีม่โีบสถ ์9 
โบสถ ์รวมกนัทีเ่ป็นหน่ึงเดยีว โดม 9 ยอดทีม่ีสสีนัสวยงาม สดใส จนใครๆ ก็ตัง้ช ือ่เล่น
ใหว้ิหารนี้ว่า “โบสถลู์กกวาด” สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณซึ่งเช ือ่ว่า เ ป็น
สถาปัตยกรรมทีไ่ม่ไดล้อกเลียนแบบของศิลปะยุคใดมาก่อน วิหารแห่งนีถู้กสรา้งโดย
สถาปนิกชาวรสัเซยี ช ือ่ โพสทนิ์ค ยาคอฟเลฟ (Postnik  Yakovlev) หลงัจากไดส้รา้ง
เสรจ็ก็ถูกควกัดวงตาทัง้สองขา้งโดยกษตัรยิอ์วีานที ่4 นับเป็นความโหดรา้ยทีน่่าเศรา้ยิง่
นัก เพราะว่าไม่ตอ้งการใหไ้ปสรา้งสิง่สวยงามเชน่นีใ้นทีแ่ห่งใดอกี 

 

 จากน้ัน น าท่านชม หา้งกมุ หา้งทีใ่หญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนิด 
เป็นสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมือง สรา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ.1895 อิสระใหท่้านเลอืกซือ้
สนิคา้ตามอธัยาศยั 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี อาหารจนี 

พกัที ่ Maxima Hotel หรอืเทยีบเท่า มอสโคว ์
วนัที ่5 มอสโคว-์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
เชา้ตรู ่ เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมที่พกั และน าท่านออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Moscow 

Leningradsky Station เพื่อขึน้รถไฟความเร็วสูง Subsan ไปเมืองเซนตปี์เตอร ์
สเบริก์ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ (แบบกล่อง)  
 เดนิทางถงึเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์   

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ อาหารพืน้เมอืง 
 น าท่านชมความสวยงามของ นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ จนไดร้บัฉายาว่า ”ราชนีิแห่ง

ยุโรปเหนือ” ประกอบดว้ย 44 เกาะ เช ือ่มต่อกนัดว้ยแม่น ้า – ล าคลองอกี 86 สาย สรา้ง
โดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมื่อปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ
รสัเซยีมานานกว่า 200 ปี 

 

14.30 น. น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว แรกเร ิม่มีในปี 
ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรนีไดท้รงซือ้ภาพเขยีนจากยุโรปกว่า 250 ชิน้ จงึตอ้งสรา้ง
หอ้งส าหรบัเก็บ และแสดงภาพส่วนพระองคข์ึน้ โดยทีพ่ระนางเรยีกหอ้งแสดงภาพนีว้่า 
“เฮอรม์เิทจ” มีภาพเขยีนทีท่รงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรยีญโบราณ และอญั
มณีมีค่า งานทีม่ีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวงัฤดูหนาว สะสมต่อเน่ืองกนัมาเร ือ่ยๆ 
จนกระทัง่รชัสมยัของพระเจา้นิโคลสัที ่1 มกีารจดัหมวดหมู่ของสะสมทัง้หมด และไดเ้ปิด
เป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งแรกทีใ่หค้นทั่วไปเขา้ชมได ้ปัจจุบนัมีสิง่ของต่างๆ ทีท่รงคุณค่าจดั
แสดงอยู่เกอืบ 3 ลา้นชิน้ 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจนี  อาหารจนี 
พกัที ่ Okhtinskaya Hotel หรอืเทยีบเท่า เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 



 

วนัที ่6 เซนตปี์เตอรส์เบริก์  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าท่านแวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงม้า  (Bronze 

Horseman) ซึง่เป็นหน่ึงในสญัลกัษณข์องเมืองเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ สรา้งในปีค.ศ. 
1768 – 1782 โดยค าสั่งของพระนางแคทเธอรนีมหาราช โดยศิลปินชาวฝร ัง่เศส เอ
เตยีน มอรสิ ฟาวโคเน่ต ์ฐานของอนุสาวรยีเ์ป็นหนิขนาดใหญ่ทีสุ่ดทีข่นยา้ยโดยมนุษย ์
หนักถงึ 1,500 ตนั 

 

 ชม มหาวหิารคาซานสกี ้(Kazansky Cathedral) ซึง่เป็นมหาวหิารออโธดอ๊กซ ์
ที่ใหญ่ที่สุดในเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1801 – 1811 ออกแบบโดย 
Andrey Voronikhin  

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงพุชกิน้ (Pushkin)  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ Dom Kuptsa Utina  

 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นแคทเธอรนี ทีเ่ร ิม่สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช ใหเ้ป็นที่พักผ่อนของมเหสีองคโ์ปรด พระนางแคทเธอรนีที่ 1 ต่อมาก็ยกให ้
พระธดิาอลซิาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแต่งท าใหพ้ระราชวงัหรูหรามากขึน้ และสมยัพระ
นางแคทเธอรนีมหาราชก็ตกแต่งเพิม่เตมิขึน้อกี ภายในเป็นอาคาร 2 ช ัน้ มหีอ้งพกัผ่อน 
50 หอ้ง อาท ิหอ้งโถงใหญ่ เป็นหอ้งทีส่วยงาม ผลงานชิน้เอกของ Bartolomo Carlo 
Rastrelli หนา้ต่างประดบัประดาดว้ยกระจกเทียนปิดทองอรา่ม ตามรูปแบบศิลปะบา
รอค ชมหอ้งอ าพนั เป็นหอ้งทีส่วยงามทีสุ่ด ไม่ว่าจะเป็นผนังหรอืรูปภาพประดบั ก็น า
อ าพนัมาตกแต่งทัง้หมด หอ้งอาหารค ่าสเีขยีว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็น
หอ้งทีม่ลีกัษณะเด่นดว้ยศลิปะแบบคลาสสคิ  

 

 อสิระใหท่้านชอ๊ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงั ที ่Outlet Village Pulkovo   
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
พกัที ่ Okhtinskaya Hotel หรอืเทยีบเท่า เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
วนัที ่7 เซนตปี์เตอรเ์บริก์ – ทาซเคน้ท ์
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าท่านชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล  สิง่ก่อสรา้งแรกสุดของเมือง เพือ่เป็นอนุสรณช์ยั

ชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศลิปะบารอค ตัง้อยู่บนเกาะวาซลิเยฟสกี ้บนเกาะมวีหิารปี
เตอรแ์อนดป์อล ซึง่เป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร ิม่จากพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช จนกระทัง่กษตัรยิพ์ระองคส์ุดทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสัที ่2 และครอบครวั 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี China Town อาหารจนี 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปีเตอรฮ์อฟ ซึง่อยู่ทางตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด ์เมอืงนีรู้จ้กักนั

อย่างแพรห่ลายว่าเป็นศูนยร์วมของสวนแห่งเมอืงปีเตอรฮ์อฟ 
 

 น าท่านสู่ พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรวาเรส พระต าหนักชายฝ่ังของกษัตรยิร์สัเซยี 
เพือ่ใชพ้กัผ่อนและล่าสตัวใ์นฤดูรอ้นทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดในโลก ประกอบดว้ย พระราชวงั 
น ้าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก 
โดยเฉพาะน ้าตกที่ลดหลั่นกนัถึง 27 ขัน้ น ้าพุตกแต่งดว้ยรูปป้ันถึง 255 ชิน้ มีน ้าพุ
ใหญ่ที่สุด และรูปป้ันแซมซนัก าลงังา้งปากสิงโต ที่มีช ือ่เสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของ
สถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็นสญัลกัษณค์รบรอบ 25 ปีแห่งชยั
ชนะเหนือสวเีดนทีทุ่่งโปลตาวา เขา้ชมภายในพระราชวงั ประกอบดว้ยหอ้งพกัผ่อน 26 
หอ้ง อาท ิหอ้งเตน้ร าทีห่รูหราฟู่ฟ่าดว้ยศลิปะบารอค หอ้งทอ้งพระโรงเป็นหอ้งใหญ่ทีสุ่ด
ในพระราชวงั หอ้งรปูภาพทีแ่สดงรปูภาพของศลิปินชาวอติาล ีจ านวน 368 รปู 

 

 น าท่านชม มหาวหิารเซนตไ์อแซค ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นมหาวหิารทีส่วยงามทีสุ่ด ใหญ่เป็น
อนัดบั 4 ของโลก เป็นตน้แบของทีท่ าการรฐับาลกรุงวอชงิตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ถ่ายรปูทีล่านดา้นหลงัของมหาวหิารเซนตไ์อแซค จะมรีปูป้ันของพระเจา้นิโคลสัที ่1ทรง
มา้กบัฐานทีม่รีปูป้ันพระมเหสแีละพระธดิาลอ้มรอบ 

 

 จากน้ัน น าท่านแวะถ่ายภาพ (ดา้นนอก) เป็นทีร่ะลกึที ่โบสถห์ยดเลอืด (Church of 
the Savior on Spilled Blood) สรา้งใหเ้ป็นเกยีรตแิด่พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร ์
ที่ 2 รูปรา่งและลกัษณะภายนอกของโบสถน้ั์น จ าลองมาจากมหาวิหารบาซลิในกรุง 
มอสโคว ์

 



 

 
*** ราคาและโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของเงินบาททีไ่มค่งที ่

การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ สภาวะทางอากาศ ซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ 
ทางบรษิทัจะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

 อิสระใหท่้านเดินเที่ยวชม ถนน Nevsky Prospect เป็นที่รูจ้กักนัดีในฐานะถนน
ประวตัศิาสตร ์ศูนยก์ลางของนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ความยาวของถนน 4.5 กโิลเมตร 
เร ิม่ตน้ทีห่นา้พระราชวงัฤดูหนาว สิน้สุดทีส่ถานีรถไฟมอสโคว ์บนถนนมสีถาปัตยกรรม
ทีโ่ดดเด่นในชว่งศตวรรษที ่18 – 20 เป็นทัง้สถานทีย่่านการคา้ ทีอ่ยู่อาศยั พระราชวงั 
โรงละคร รา้นคา้ โรงแรม และสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ๊ปป้ิงของท่าน  
19.30 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่ขึน้เคร ือ่งกลบักรงุเทพฯ  
23.05 น. ออกเดินทางจาก เมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์ สู่ เมอืงทาซเคน้ท ์โดยสายการบิน อุซ

เบกสิถาน แอรไ์ลน ์(HY) เทีย่วบนิที ่HY 632 
 

วนัที ่8 ทาซเคน้ท ์– กรุงเทพฯ 
06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงทาซเคน้ท ์เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง แวะเปลีย่นเคร ือ่ง  
09.20 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกสิถาน แอรไ์ลน ์(HY) เทีย่วบนิที ่

HY 533  
 

17.35 น. ถงึ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิ/ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

คา่ทวัรต์อ่ท่าน : มนีาคม 2562 อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่25 ท่าน ขึน้ไป 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรอืเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีทีท่่านพกั หอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ  
➢ ไม่เอาตั๋วเคร ือ่งบนิ ลดท่านละ 

49,900.-        
5,900.-        

15,000.- 
คา่ทวัรต์อ่ท่าน : เมษายน-มถินุายน 2562 อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่25 ท่าน ขึน้ไป 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรอืเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีทีท่่านพกั หอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ  
➢ ไม่เอาตั๋วเคร ือ่งบนิ ลดท่านละ 

52,900.-        
8,900.-        

15,000.- 
ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คดิ ณ วนัที ่14 พ.ย. 2561 ) 
การจองทวัร ์  
 ➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 20,000 บาท/

ท่าน (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหน้า 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หากท่านไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอื

ตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 
คา่ทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-มอสโคว/์/เซนตปี์เตอรเ์บรกิ ์-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  อุซเบกสิถาน 

แอรเ์วย ์ 
✓ ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กั 5 คนื ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ และค่าน ้าดืม่ วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าพาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่านตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิท่านละ1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ

วงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีม่อีายุต ัง้แต ่75 ปีขึน้ไป) 
คา่ทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ 5 USD ต่อท่านต่อวนั รวม 7 วนั คดิเป็น 35 USD 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย 3 USD ต่อท่านต่อวนั รวม 8 วนั คดิเป็น 24 USD หรอืท่านสามารถใหเ้พิม่เตมิได ้
ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรดี, ค่าเคร ือ่งดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่ส ั่งมาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษิทัจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 



 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรบัขึน้) 
 ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มแีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มต่างๆ 

การยกเลกิ : 
 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าวีซา่ที่ยื่นและตั๋ว

เคร ือ่งบินที่ออกล่วงหน้าและกรุป๊ที่เดินทางช่วง
วนัหยุดหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ชว่ง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่ีการ การนัตคี่ามดัจ าที่

พกั โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี 
 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 
 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั ▪ หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้  
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี  
ไม่ว่าคา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

*** เขา้รสัเซยี ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยไม่ตอ้งท าวซีา่ *** 
หมายเหต ุ: 
▪ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 

อย่างนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  
▪ บรษิทัขอสงวนสิทธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
▪ บรษิทัมีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
▪ บรษิทัมีสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีปิ่ดท าการ โดยจะจดัหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ เพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
▪ รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เติมทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทัง้นี ้บรษิทัจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

▪ บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสีย หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ 
ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบรษิทัไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

▪ รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่

พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 
▪ ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกบัคณะ บรษิทั 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้
หนังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา (เล่มสเีลอืดหมู) 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร ือ่งตั๋วเคร ือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร ์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความ
ล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีทีย่กเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิทัไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ
เท่าน้ัน (ในกรณีทีต่ ั๋วเคร ือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 



 

 
 
 
 
 
 
 

▪ ท่านทีจ่ะออกตั๋วเคร ือ่งบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บรษิัทไม่สามารถรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีทีส่ายการบินมีการปรบัเปลีย่นตารางเทีย่วบิน ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ัน้ 

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให ้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า เคร ือ่งปรบัอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิาร
ในชว่งฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีทีม่ีการจดัประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เคร ือ่งบนิ เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเคร ือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีด

อกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถุงใส
พรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดนิทาง เทีย่วบิน จงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้และ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย สาย

การบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณกโิลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ 
ทัง้นี ้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางช ัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางช ัน้ธรุกจิ (Business) 
ดงัน้ันจงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท่้านได ้ดงัน้ันท่าน
ตอ้งระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

▪ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรบัผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ใน
ระหว่างการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  
▪ หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลพเิศษ (Wheelchair) เด็ก 

และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร ์
ทัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัถอืว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


