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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 12 – 19, 18 – 25, 26 ก.ย. – 3 ต.ค. 

ตลุาคม : 3 – 10, 10 – 17, 17 – 24, 24 – 31, 27 ต.ค. – 3 พ.ย.   

พฤศจกิายน : 14 – 21, 28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

ธนัวาคม :  5 - 12 

55,900.- 

สงิหาคม : 6 – 13, 13 – 20  

 
60,900.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ 
โรงแรมทีพ่กั หรอื

เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈   

2 
ดไูบ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์– สถานรีถไฟใตด้นิ         

กรงุมอสโคว ์
✈ ✈ O SUNFLOWER HOTEL   

3 
มอสโคว ์– ซารก์อส – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ชอ้ปป้ิงที ่

IZMAILOVO MARKET – ละครสตัว ์
O O O SUNFLOWER HOTEL   

รสัเซยี in Train (รถไฟดว่น) 

[มอสโคว ์- ซารก์อรส์ - เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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เชญิท่องเทีย่วแดนหมขีาว ดนิแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยโุรปและเอเชยีไวด้ว้ยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวศลิปะรัสเซยี เทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์ (Moscow) ถ่ายรูปทีโ่บสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's 

Cathedral) หรอืที่รูจั้กในนามโดมหัวหอม เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace)          

ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร์ ชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของ

ประเทศ นําทา่นบนิภายสูเ่มอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) เมอืงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เขา้ชม

พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล้ําคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ เยอืน

พระราชวงัเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ทีง่ดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานน้ําพุ   

       ***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี ่ไมค่วรพลาด*** 

***ทานอาหารคํา่ในพระราชวงันโิคลสั (Nicholas Palace)***           

***น ัง่รถไฟดว่นสูน่ครเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์*** 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 
22.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

วนัแรกของการ
เดนิทาง           
กรงุเทพ  
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    ดไูบ – มอสโคว –  เนนิเขาสแปรโ์รว ์– สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ 

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 371 

***คณะเดนิทางวนัที ่6 – 13, 13 – 20 ส.ค. ออกเดนิทางเทีย่วบนิที ่ 

EK 385 เวลา 01.35 น. แลถงึดไูบ เวลา 04.45 น.*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่14 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเทีย่วบนิที ่ 

EK 371 เวลา 02.00 น. แลถงึดไูบ เวลา 06.00 น.*** 

 

05.35 น. ถงึสนามบนิดไูบ นําทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  
09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิอมิเิรท เทีย่วบนิที ่EK 133  

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่14 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเทีย่วบนิที ่ 

EK 133 เวลา 10.00 น. แลถงึมอสโคว ์เวลา 14.20 น.*** 

 

13.50 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว  ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

 

4 
พระราชวังเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จัตรัุสแดง –                                          

โบสถเ์ซนตบ์าซลิ  
O O O SUNFLOWER HOTEL   

5 น ัง่รถไฟดว่นสูน่ครเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ O O O 
PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 

6 
พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังแคทเธอรนี – ทานอาหารคํา่ 

ในพระราชวงันโิคลสั และ ชมการแสดงพืน้เมอืง 
O O O 

PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 

7 ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – สนามบนิ  O O ✈  

8 ดไูบ – กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  
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ศุลกากรแลว้ นําเดนิทางสู่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิที่

สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงู

เจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ นอกจากนี้ยังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถูก

ตัง้อยูเ่ป็นจํานวนมากทีท่่านสามารถเลอืกซือ้และต่อรองราคาไดด้ว้ย นําท่านชม

สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดว้ย

ความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากชว่ง แรกสุดทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูนํ้าสหภาพโซ

เวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีนํ่ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของ 

Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคุณความดี

ของวรีบุรุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาด

ประดับลวดลายแบบโมเสก 

คํา่ บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  
วนัทีส่ามของการเดนิทาง มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ชอ้ปป้ิงที ่IZMAILOVO  

                                             MARKET – ละครสตัว ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เดนิทางสูเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนี้เปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะ

เมืองซากอร์สไดเ้ป็นที่ตั ้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่14-17  เป็นทีแ่สวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอน

ศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์

ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมี

ยอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มี

โลงศพสีเงนิของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่

ศ รัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อสัสมัชญั 

(Assumption Cathedral) โบสถท์ีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งใน

สมัยพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 เลยีนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญทีจ่ตุรัส

วหิารแห่งเคลมลนิ  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถ์

เกา่แก่ สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบญุ มแีท่น

สําหรับประกอบพธิขีองพระสังฆราชและทีสํ่าหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆัง สรา้งใน

สมยัของพระนางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทีจ่ัตุรัสวหิารแห่ง

พระราชวังเครมลนิ แต่ทีน่ี่สูงกว่าชมบอ่นํา้ศกัด ิส์ทิธิ ์ (Chapel Over the 

Well)  ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย นําเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้น

ใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชยั

ชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใช ้

เวลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี นําท่านสูถ่นนอารบตั เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 

กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมี
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ศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย นํา

ท่านสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ อสิระใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาทีถู่กทีสุ่ด อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, 

ตุ๊กตา แมล่กูดก, ผา้คลมุไหล,่ อําพัน, ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย     

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 นําทา่นชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ี ่ไมค่วร

พลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาด

โผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 

15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนีย้งัมบีรกิารถ่ายรูปกับสัตวต์่างๆ และมขีอง

ทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไม่มี

การแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท *** 

 

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL  หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – 

                                          โบสถเ์ซนตบ์าซลิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  นําท่านชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดินทางของประเทศ มี

ประชากรอยูอ่าศัยกวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่น

ทีสุ่ดในยุโรป นําท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin 

Palace)ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หา

ราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่

รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นําท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์

อัสสัมชญั โบสถอ์ันนันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน และเขา้

ชมดา้นในโบสถอ์ัสสัมชัญ ซึง่เป็นโบสถ์ทีสํ่าคัญใชใ้นงานพธิกีรรมทีสํ่าคัญ เช่น 

การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระเจา้

ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุในโลกเพือ่

นําไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ทําใหร้ะฆงัแตก ชมปืน

ใหญพ่ระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่ังไมเ่คยมกีารใชย้งิ

เลย ทําดว้ยบรอนซน้ํ์าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญั

จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน)  นําเขา้ชมพิพิธภณัฑ์อาร์เมอรี่ (The 

Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสม

ของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสม

ของมคี่าทีด่ทีีสุ่ดของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่

20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิอง

พระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ีอ่งักฤษ และ อหิรา่น 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

บา่ย นําชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของ

เหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทาง

 



DME-EK010 : RUSSIA 8D 5N     หนา้ 5 จาก 11 

ศาสนา หรือการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบัน

สถานทีแ่ห่งนี้ใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน 

และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นทีต่ัง้ ของ

กลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil’s 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะ

รัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์

ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีทํ่ามาจาก

ทับทมิ น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับ ไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 ชม

หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่อง

เมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง 

น้ําหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิ

ออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่ 

คํา่ บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL  หรอืเทยีบเทา่    

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  น ัง่รถไฟดว่นสูน่ครเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดนิทางสู่เมอืงเซนตปี์เตอร์

สเบริก์  

 

  นําชมความงดงามของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) ทีส่รา้ง     

โดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราชเมื่อปี ค.ศ.1703 ไดรั้บฉายาว่า“ราชนิีแห่งยุโรป

เหนือ”  ผ่านชมโบสถห์ยดเลอืด (Church of Christ’s Resurrection) ทีส่รา้งขึน้

บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ถูกลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซาน

เดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งเพือ่เป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี    

บา่ย นําชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ย

หอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานทีแ่ห่งนี้เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองการเสด็จเยอืน

รัสเซยีของรัชกาลที ่5 ของไทยในการเจรญิสัมพันธไมตรไีทย-รัสเซยี   ปัจจุบัน

พระราชวังนี้ไดถู้กใชเ้ป็น เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ  (Hermitage 

Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศลิปะล้ําค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้

ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี,่ ปีกัสโซ, แรมบรันด,์ 

แวนโกะ๊ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุของโลกแหง่หนึง่   

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 นําเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีห่กของการเดนิทาง  พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรนี   

                                           – ทานอาหารคํา่ในพระราชวงันโิคลสั และ ชมการแสดงพืน้เมอืง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  นําเดนิทางสูเ่มอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ พระราชวงัฤดรูอ้น 

เปโตรดวาเรสต ์ (Peterhof Palace) ที่สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอร ์  
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มหาราช พระตําหนักทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังทีง่ดงาม

โดดเด่นดว้ยอุทยานน้ําพุทีพ่วยพุ่งมาจากรูปปั้นสทีองและทีต่่างๆ มากกว่า 100 

แหง่ ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมทีว่จิติรงดงาม

อลังการยิง่ หอ้งหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับดว้ยทองคําอร่ามเรืองพรอ้ม

ภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมอิาจประเมินค่า

ได  ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ําพุอันตระการตา

สวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝร่ังเศส 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี    

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงTsarskoye Selo หรอื เมอืงพุชกิน้ (Pushkin) เมอืงนี้เป็นที่

ประทับในฤดูรอ้นของราชวงศ ์และมเีหตุการณ์สําคัญเกดิขึน้ในวันที ่2 เมษายน 

ค.ศ.1917 พระเจา้นโิคลัสที ่2 พรอ้มสมาชกิในราชวงศถ์ูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ 

คณะปฏวิัต ิซึง่กลายเป็นประวัตศิาสตร์หนา้สุดทา้ยในเมอืงพุชกิน้และราชวงศ ์    

โรมานอฟทีย่าวนานกว่า 200 ปี นําเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine 

Palace) ภายในพุชกิน้วลิเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรม

ผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดน่ของศลิปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคาร

ทาสฟ้ีาสดใส มหีลังคารูปโดมสทีองสกุปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆนับ

รอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอําพนั  (Amber Room)  ทีทุ่กท่านจะตอ้งประทับใจ อสิระ

ใหท้่านเดนิชมสวนอันร่มรืน่งดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงได ้

ตามอธัยาศัย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารอาหารพืน้เมอืงในพระราชวงันโิคลสั (Nicholas Palace) 

จากน ัน้ชมการแสดงศลิปะพืน้เมอืงของชาวรสัเซยี ทีม่ชีือ่เสยีงในการแสดง 

การเตน้รํา การรอ้งเพลง การแตง่กายชุดประจําชาต ิ ตามเผา่ตา่งๆ ซึง่ทา่น

จะสนุกสนาน และประทบัใจ ซึง่ในช่วงพกัการแสดงมบีรกิารอาหารวา่ง 

อาทเิชน่ ไขป่ลาคารเ์วยีร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 

 

 นําเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทยีบเทา่   
วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง  ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – สนามบนิ  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น

มหาวหิารทีส่วยงามทีส่ดุ และใหญ่เป็นลําดับ 4 ของโลก ภายในมรีูปภาพทีส่รา้ง

ดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์ส ิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของ

ชาวเมอืงอยา่งมาก เนือ่งจากครัง้หนึง่ตัวเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีน

ราบคาบไปทัง้เมอืง แต่มหาวหิารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้ จากนัน้นําเขา้ชมป้อมปี

เตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นทีคุ่มขัง

นักโทษทางการเมอืงเป็นป้อมปราการทีส่รา้งขึน้พรอ้มๆ กบันครเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ 

ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานทีเ่ก็บพระศพของสมาชกิในราชวงศ ์โรมานอฟทกุพระองค ์ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี    

13.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

17.10 น   ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่ EK 176    
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***คณะเดนิทางวนัที ่18 – 25 ก.ย. ออกเดนิทางเทีย่วบนิที ่EK176 เวลา 

16.25 น. และถงึดไูบ เวลา 23.30 น.*** 

***ต ัง้แตว่นัที ่29 ต.ค. 60 ออกเดนิทางเวลา 16.25 น. และถงึดไูบ  

เวลา 23.35 น.*** 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง          ดไูบ – กรงุเทพ 

00.05 น. ถงึสนามบนิดไูบ นําทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  
03.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 376  

***คณะเดนิทางวนัที ่13 – 20 ส.ค. ออกเดนิทางเทีย่วบนิที ่EK384 เวลา 

03.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.30 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่18 – 25 ก.ย. ออกเดนิทางเทีย่วบนิที ่EK376 เวลา 

03.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 13.15 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่27 ต.ค. – 3 พ.ย. ออกเดนิทางเทีย่วบนิที ่EK376 

เวลา 03.30 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.35 น.*** 

***ต ัง้แตว่นัที ่29 ต.ค. 60 ออกเดนิทางเวลา 03.30 น. และถงึกรุงเทพฯ 

เวลา 12.35 น.*** 

 

12.50 น   คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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โปรแกรม : รสัเซยี in Train (รถไฟดว่น) 

[มอสโคว ์- ซารก์อรส์ - เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 12 – 19, 18 – 25, 26 ก.ย. – 3 ต.ค. 

ตลุาคม : 3 – 10, 10 – 17, 17 – 24, 24 – 31, 27 ต.ค. – 3 พ.ย.   

พฤศจกิายน : 14 – 21, 28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

ธนัวาคม :  5 – 12 
                         

         อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

55,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ EK ลดทา่นละ  18,000.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทําวซีา่รสัเซยี 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

สงิหาคม : 6 – 13, 13 – 20  
                          

         อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 60,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

60,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 60,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

60,900.- 
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ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ EK ลดทา่นละ  20,000.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทําวซีา่รสัเซยี 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิอนิเตอรส์ายการบนิเอมเิรสต ์ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ   

(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน จํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ตั๋วรถไฟภายในประเทศรัสเซยี ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. คา่มคัคเุทศกจ์ากทางเมอืงไทยของบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  (ไมร่วมทปิ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาร ์ตอ่คน ตอ่วนั : 8x3 = 24 ดอลลาร)์ 

6. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ  (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาร ์ตอ่คน ตอ่วนั : 6x6 = 36 ดอลลาร)์ 

7. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
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เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หลังจากทีช่ําระมดัจําทันท ี

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่4-5ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมใน

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยี สว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในรัสเซยี มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

5.  

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดินทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล

, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่น

งานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดง

เหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขที่

บรษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัติ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น 

หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะ

ยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 


