รหัสทัวร์ : THG12-TG-RU-3-23JUN17H

รัสเซีย – Hot Promotion-B
(มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – ซาร์กอร์ส)
7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย
กำหนดกำรเดินทำง :
3-9, 10-16, 17-23 มิ.ย. 60

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋ า
1. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
2. ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
3. ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่นา้ Moskva
4. นั่งรถไฟด่วน SAPSAN สู่กรุ งมอสโคว์
5. เมนู พิเศษ.... Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์
6.

บริการนา้ ดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด

รำคำ 59,900.-

รหัสทัวร์ : THG12-TG-RU-3-23JUN17H
วัน
1
2
3

โปรแกรมการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์ โรว์ – ละครสั ตว์
พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์ เซนต์
บาซิล – บินภายในสู่ เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ – พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ – ทานอาหารค่า ใน
พระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพืน้ เมือง

ค่า
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พระราชวังแคทเธอรีน - ชมป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหาร
4

เซนต์ ไอแซค – นั่งรถไฟด่ วน SAPSAN สู่ กรุ งมอสโคว์ พร้ อม
รับประทานอาหารเย็นบนรถไฟ – มอสโคว์

5
6
7

มอสโคว์ – ซาร์ กอร์ ส – ล่องเรื อ – ช้ อปปิ้ งที่ IZMAILOVO
MARKET
วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – รถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ –
สนามบิน

โรงแรมทีพ่ กั หรื อ
เทียบเท่า
IZMAILOVO

เช้ า เทีย่ ง

DELTA HOTEL

IZMAILOVO
DELTA HOTEL
IZMAILOVO
DELTA HOTEL

กรุ งเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง
07.00 น.

กรุ งเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์ โรว์ – ละครสั ตว์

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน
ไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

10.10 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG974

15.55 น.

ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุ งมอสโคว์ ประเทศสหพันธรั ฐรั สเซี ย (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 4
ชัว่ โมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาเดิ นทางสู่ เนินเขาสแปร์ โรว์ (Sparrow
Hills) จุดชมวิวที่ สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของกรุ งมอสโคว์ได้ท้ งั เมืองและสามารถมองเห็นตึกสู ง เจ็ด
ตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน จากนั้นนาท่านชมการแสดงละครสั ตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ้ที่
ไม่ควร พลาด เช่ น สุ นัข ลิ ง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด โผนจาก
นักแสดงมืออาชี พ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที
จากนี้ ยงั มี บริ การถ่ ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ และมี ของ ที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสั ตว์ งดการแสดงและซึ่ ง
บางครั้งการงดการแสดงไม่ มี การแจ้ งล่วงหน้ า ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท ***

รหัสทัวร์ : THG12-TG-RU-3-23JUN17H
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

โรงแรม IZMAILOVO DELTA HOTELระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ องของการเดินทาง

พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์ บาซิล – บินภายในสู่
เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค์
จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุ มของรัฐบาล
และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นาท่านสู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรู ปกับโบสถ์ อัสสัมชัญ โบสถ์อนั นัน
ซิ เอชัน่ โบสถ์อาร์ คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่ งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญ
ใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่ น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค์จากนั้นชม
ระฆังพระเจ้าซาร์ร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อ นาไปติด
บนหอระฆังแต่เกิ ดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่ อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พ ระเจ้าซาร์ ที่มี ความ
ต้องการสร้ างปื นใหญที่สุดในโลกที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์หนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรม
ทางศาสนาโบสถอัสสั มชั ญ จะไม่ อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน) นาเข้าชมพิพิธภัณฑอาร์ เมอรี่ (The Kremlin
Armory ) เป็ นพิพิธ ภัณฑ์ที่เก่ าแก่ ที่สุดของรั สเซี ยเพื่อเป็ นที่ เก็บสะสม ของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่ วง
คริ สต์ศตวรรษที่ 14-15 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสม ของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซี ยจากคริ สต์ศตวรรษที่ 14
ถึงช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี่ เป็ นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติ
ของ พระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่ อยูท่ ี่องั กฤษ และ อิหร่ าน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นา ชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ของ
รัสเซี ยไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรื อการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่
17 ปั จจุบนั สถานที่แห่ งนี้ ใช้จดั งานในช่ วงเทศกาลสาคัญๆ เช่ น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่
ระลึ กสงครามโลกครั้งที่ 2 บริ เวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็ นที่ต้ งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อัน
ได้แก่ วิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส
สร้างด้วยศิลปะรัสเซี ยโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซี ย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยูบ่ น
ป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิ ก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจากทับทิม น้ าหนัก 20 ตัน ซึ่ งพรรค
คอมมิ ว นิ ส ต์ น ามาประดั บ ไว้เ มื่ อ ปี ค.ศ. 1995 ชมห้ างสรรพสิ นค้ ากุ ม (GUM

Department

store) สถาปั ตยกรรมที่ เก่ าแก่ ของเมื อง สร้ างในปี ค.ศ.1895 จาหน่ ายสิ นค้าจาพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้า
เครื่ องสาอาง น้ าหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุ สรณ์ สถานเลนิ น ที่ เก็บศพสร้ างด้วยหิ นอ่อนสี แดง

รหัสทัวร์ : THG12-TG-RU-3-23JUN17H
ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่ นแท่นหิ นมีโลงแก้วครอบอยู่
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อบินสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
(อิสระอาหารค่าภายในสนามบิน)

… : … น.

ออกเดิ นทางสู่ เมื องเซนต์ ปีเตอร์ สเบิ ร์ก โดยสายการบิน......เที่ยวบินที่ …….. (เนื่ องจากประเทศรั สเซี ย
เข้มงวดกับน้ าหนักกระเป๋ ามาก กาหนดให้ไม่เกิน 20 ก.ก. และบางครั้งอาจจะนากระเป๋ า Hand Carry ของ
ท่านมาชัง่ รวมด้วยซึ่ งอาจจะทาให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ าหนักเพิม่ จึงขอให้ทุกท่านคานวณน้ าหนักกระเป๋ าให้ดี)
ถึงสนามบินปุกคาวา (PULKOVO) นครเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก

ทีพ่ กั

โรงแรม MOSKVA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

… : … น.

วันทีส่ ามของการเดินทาง

พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ – พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ – ทานอาหารค่า ในพระราชวังนิโคลัส
และชมการแสดงพืน้ เมือง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาเดินทางสู่ เมืองปี เตอร์ ฮอฟ (Peterhof) ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof
Palace) ที่สร้ างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช พระตาหนักที่ได้ชื่อว่าเป็ น Russian Versailles เป็ น
พระราชวัง ที่ ง ดงามโดดเด่ น ด้ว ยอุ ท ยานน้ า พุ ที่ พ วยพุ่ ง มาจากรู ป ปั้ นสี ท องและที่ ต่ า งๆ มากกว่า 100
แห่ ง ด้วยสถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่ นใจกับประติ มากรรมที่ วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับ
ต่า งๆ ภายในพระราชวัง ประดับ ด้วยทองค าอร่ ามเรื องพร้ อมภาพเขี ย นที่ ส วยงามเก่ า แก่ ท รงคุ ณค่า ทาง
ประวัติศ าสตร์ จนมิ อาจประเมิ นค่ า ได้ ส่ วนภายนอกก็ เต็ม ไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ า พุ อนั
ตระการตาสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ ซายส์ในฝรั่งเศส

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050
ห้อ ง สถานที่ แ ห่ ง นี้ เ คยใช้เ ป็ นที่ รับ รองการเสด็ จเยือ นรั ส เซี ย ของรั ช กาลที่ 5 ของไทยในการเจริ ญ
สัมพันธไมตรี ไทย-รัสเซี ย ปั จจุบนั พระราชวังนี้ ได้ถูกใช้เป็ น เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ(Hermitage
Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก
เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปี กัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่
ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง

ค่า

รับประทานอาหารอาหารพื้นเมืองใน พระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) จากนั้นชมการแสดงศิลปะ
พื้นเมืองของชาวรัสเซี ย ที่มีชื่อเสี ยงในการแสดง การเต้นรา การร้องเพลง การแต่งกายชุ ดประจาชาติ ตาม
เผ่าต่างๆ ซึ่ งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่ งในช่วงพักการแสดงมีบริ การอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลา
คาร์เวียร์ , ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็ นต้น

รหัสทัวร์ : THG12-TG-RU-3-23JUN17H
ทีพ่ กั

โรงแรม MOSKVA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง

พระราชวังแคทเธอรีน - ชมป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – นั่ง
รถไฟด่ วน SAPSAN สู่ กรุ งมอสโคว์ พร้ อมรับประทานอาหารเย็นบนรถไฟ – มอสโคว์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองTsarskoye Selo หรื อ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนี้ เป็ นที่ประทับในฤดู ร้อนของราชวงศ์
และมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูก
ควบคุ ม ตัว จากกลุ่ ม ของ คณะปฏิ ว ัติ ซึ่ งกลายเป็ นประวัติ ศ าสตร์ ห น้ า สุ ด ท้า ยในเมื อ งพุ ช กิ้ น และ
ราชวงศ์ โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี นาเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุ
ชกิน้ วิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปั ตยกรรมผสมผสานโดยนาเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโค
โค(Rococo) ตัวอาคารทาสี ฟ้าสดใส มีหลังคารู ปโดมสี ทองสุ กปลัง่ ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับ
ร้อยโดยเฉพาะห้ องอาพัน (Amber Room) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่ มรื่ น
งดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาชมความงดงามของนครเซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก (St. Petersburg) ที่สร้าง โดยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราชเมื่อปี
ค.ศ.1703 ได้รับ ฉายาว่า “ราชิ นีแห่ ง ยุโรปเหนื อ” ผ่า นชมโบสถ์หยดเลื อด (Church of Christ’s
Resurrection) ที่สร้ างขึ้นบนบริ เวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์ ที่ 3

ทรงสร้ า งเพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ แ ด่ พ ระบิ ด า น าเข้า ชมมหาวิห ารเซนต์ ไ อแซค (St.

Isaac’s

Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็ นลาดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้าง
ด้วยโมเสคสวยงาม รู ปเขียนไอคอน โบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์ แห่งนี้เป็ นที่นบั ถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่ องจากครั้ง
หนึ่ งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซี จนราบคาบไปทั้งเมือง เว้นแต่มหาวิหารเซ็ นต์ไอแซคแห่ งนี้
จากนั้นนาเข้ าชมป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่ งในอดีตเคยใช้เป็ นที่คุมขังนักโทษ
ทางการเมืองเป็ นป้ อมปราการที่สร้ างขึ้นพร้ อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ปั จจุ บนั ใช้เป็ นสุ สานที่เก็บ
พระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุกพระองค์
เย็น

นาคณะเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ โดยรถไฟด่ วน SAPSAN พร้ อมรับประทานอาหารเย็นบนรถไฟ

ทีพ่ กั

โรงแรม IZMAILOVO DELTA HOTELระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
เช้า

มอสโคว์ – ซาร์ กอร์ ส – ล่องเรื อ – ช้ อปปิ้ งที่ IZMAILOVO MARKET

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองซาร์ กอร์ ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. ) เมืองนี้ เปรี ยบเสมือนเมืองโบราณ เพราะ
เมื องซากอร์ สได้เป็ นที่ต้ งั ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่

รหัสทัวร์ : THG12-TG-RU-3-23JUN17H
แสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพ
ไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์ โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอด
โดมหัว หอมสี ทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสี เงินของนักบุญเซอร์
เจี ยสที่ภายในบรรจุ กระดู กของท่าน ประชาชนที่ ศรั ทธาจะเดิ นทางมาสักการะด้วยการจู บฝาโลงศพ ชม
โบสถ์ อสั สั มชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้า
อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลี ยนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่ งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ภายในตกแต่งด้วย
ภาพนักบุญ มีแท่นสาหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สาหรับนักร้ องนาสวด หอระฆัง สร้ างใน
สมัยของพระนางแคทเธอรี นมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จตั ุรัสวิหารแห่ งพระราชวังเครมลิน แต่
ที่นี่สูงกว่าชมบ่ อนา้ ศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่ องเรื อ Radisson Cruise ชมความสวยงามสองฝั่ งแม่น้ า Moskva เพื่อดื่มด่ารับบรรยากาศ (การ
ล่ องเรื อขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่ วงฤดุหนาว และในกรณีน้าในแม่ น้ากลายเป็ นน้าแข็งที่หนา
มาก หรื อไม่ สามารถล่ องเรื อได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจานวน 500 บาทต่ อท่ าน) จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้ อ
สิ นค้าของที่ระลึกราคาถูก บริ เวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุก๊ ตาแม่ลูกดก ซึ่ งมีให้เลือกมากมายหลาย
แบบ จากนั้นนาท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อ
สิ นค้าพื้นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิ เช่ น นาฬิ การัสเซี ย, ตุ๊กตาแม่ ลูกดกหรื อมาโตรชกา
(Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อาพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

โรงแรม IZMAILOVO DELTA HOTELระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้ า

วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเข้าชมวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่
ที่สุดในรัสเซี ย สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์
อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี นาท่านสู่ ถนนอารบัต เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม.
เป็ นทั้งย่านการค้า แหล่ งรวมวัยรุ่ น ร้ านค้าของที่ ระลึ ก ร้ านนัง่ เล่ น และยังมี ศิลปิ นมานัง่ วาดรู ปเหมื อน รู ป
ล้อเลี ยน และศิ ลปิ นเล่ นดนตรี เปิ ดหมวกอี กด้วย นาท่านชมสถานี รถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโค ถื อได้ว่ามี ความ
สวยงามมากที่ สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของ
สถานี รถไฟฟ้ าใต้ดินมีจุดเริ่ มต้นมาจากช่ วง แรกสุ ดที่ สตาลิ น ขึ้ นมาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ

รหัสทัวร์ : THG12-TG-RU-3-23JUN17H
สถาปั ตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานี น้ นั เป็ นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่
สร้ า งขึ้ นเพื่ อระลึ ก ถึ ง คุ ณความดี ข องวีรบุ รุษ ซึ่ ง จะสื่ อออกมาในรู ป ของงานปั้ น รู ปหล่ อ ภาพสลัก นู นต่ า
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.30 น.

สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางสู่ สนามบินดามาเดียดาวา กรุ งมอสโคว์

18.25 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย เทีย่ วบินที่ TG975

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
07.30 น.

กรุ งเทพฯ

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดิ นทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก
ข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

รหัสทัวร์ : THG12-TG-RU-3-23JUN17H
กำหนดกำรเดินทำง

3-9, 10-16, 17-23 มิ.ย. 60

ผูใ้ หญ่พ ักห้อง

เด็กมีเตียงพ ักก ับ

เด็กไม่มเี ตียงพ ัก

ละ 2 ท่ำน

ผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน

ก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน

59,900.-

59,900.-

57,900.-

พ ักเดีย
่ วเพิม
่
10,900.-

โรงแรมในรัสเซียไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้ าเข้ าพัก 3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ ห้องพักประเภท ห้ องคู่แบบไม่ มีเตียงเสริม
หนังสื อเดินทางสั ญชาติไทย ไม่ ต้องทาวีซ่ารัสเซีย
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตร
เดินทางไปต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

**ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

ท่ านละ 42 USD /ทริป/ต่ อท่ าน***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความประทับใจ
**บริการแจกนา้ ดื่มวันละ 1 ขวด **
*ก่อนทำกำรจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เนือ่ งจำกทำงบริษทั
** โปรแกรมอาจจะมีฯการปรั
บเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดู
กาล **
จะอิงตำมรำยละเอี
ยดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก*
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การชาระค่ าบริการ
2.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 20,000. – บาท
2.2 กรุ ณาชาระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
3.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท
3.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
3.4ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง
2. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
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3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ
4.ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุในรายการ
5.ค่ารถรับส่ งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ ามัน
9.นา้ หนักสั มภาระท่านละไม่ เกิน30กิโลกรัมไม่ จากัดจานวน,ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่
มีการเรี ยกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ท่านละ1ชิ้นน้ าหนักต้องไม่เกิน7กิโลกรัมถ้าน้ าหนักและขนาดของกระเป๋ า
สัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกาหนดไว้
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน หากเกินจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
2. ค่าทาหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ 42 USD ต่อทริ ป
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%
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เงื่อนไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้วเท่านั้น
2. ส่ งสาเนาหน้าพาสปอร์ ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน หลังจากที่ชาระมัดจาทันที
3. หากท่ านทีต่ ้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น
4. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษนัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า4-5ชัว่ โมงติดต่อกัน

ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ ท้ งั หมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่
ครบตามจานวนทีบ่ ริษัทฯกาหนดไว้ (30 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผู ้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทา
การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
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7. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผล
ใดๆตามทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน
1.ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว

หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย

สาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000
บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3.นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการ
บินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมี
ปั ญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพ
และร่ างกาย และอานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่
เช็คอินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single),
ห้ องคู่ (Twin/Double) ต่ างประเภทอาจจะไม่ ติ ดกัน หรื อ อยู่ค นละชั้ นกัน และโรงแรมในรั สเซี ยไม่ มี
ห้ องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้ าเข้ าพัก 3 ท่ าน ผู้เดินทาง จะได้ ห้องพักประเภท ห้ องคู่แบบไม่ มีเตียงเสริม
2. โรงแรมในรัสเซี ยส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจ
เป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และ
ห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษ ทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัม มนา และการเดิ นทางที่ มี ความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พ กั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการ
เดิ นทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิ ดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,
อันเนื่ องจากอุบ ตั ิ เหตุรวมถึ งภัย ธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคี ภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิ
พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยู่เหนื อการควบคุ มของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึ งในระหว่างการเดิ นทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ
ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดิ นทาง ไม่ปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุ มโรคติดต่อ
เฉพาะพื้ นที่ มี ก ารปลอมแปลงเอกสารเพื่ อการเดิ นทาง รวมถึ ง มี สิ่ ง ผิดกฎหมาย บริ ษ ทั ฯ จะไม่ คืนค่ า ใช้จ่า ยใดๆ
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนีก้ ารขอสงวนสิ ทธิดังกล่ าว บริ ษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ
ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

