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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈  

2 โดฮา – มอสโคว –  เนนิเขาสแปรโ์รว ์– วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ ✈ ✈ O SUNFLOWER HOTEL    

3 
มอสโคว - บนิภายในสูน่ครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  

– มหาวหิารเซนตไ์อแซค - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล 
✈ O O 

PARK INN 

PRIBALTISKAYA   

4 
พระราชวังฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์- พระราชวังแคทเทอรนี – 

– ทานอาหารค ่าในพระราชวงันโิคลัส และ ชมการแสดงพืน้เมอืง 
O O O 

PARK INN 

PRIBALTISKAYA   

5 
 พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ - น่ังรถไฟ SAPSAN TRAIN สูก่รงุมอสโคว ์

– ลอ่งเรอื River cruise - ถนนอารบตั 
O O X SUNFLOWER HOTEL    

6 
สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค - พระราชวังเครมลนิ  

- จัตรัุสแดง - หา้งสรรพสนิคา้กมุ – ละครสตัว ์
O O X SUNFLOWER HOTEL    

7 ซารก์อรส์ – ตลาด IZMAILOVO - สนามบนิ O O ✈  

8 โดฮา – กรงุเทพฯ  ✈ ✈  ✈  

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

สงิหาคม 3-10 , 11-18 , 18 -25 
59,900.- 

กนัยายน 10 -17 , 12-19 , 18-25 58,900.- 

Russian Extreme   

มอสโคว ์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ ซารก์อส  

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้ (QR)    
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เชญิท่องเทีย่วแดนหมขีาว ดนิแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยโุรปและเอเชยีไวด้ว้ยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวศลิปะรัสเซยี เทีย่วชมเมอืงมอสโคว  ์(Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's 

Cathedral) หรือที่รูจั้กในนามโดมหัวหอม เข ้าชมพระราชวงัเครมลนิ  (Grand Kremlin Palace)          

ที่ประทับของพระเจา้ซาร์ ชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของ

ประเทศ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) เมอืงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เขา้

ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศลิปะล ้าค่าของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ 

เยอืนพระราชวงัเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานน ้าพุ  ล่องเรือ River 

cruise   ชมความสวยงามสองฝ่ังแมน่ ้า Moskva 

       ***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ีไ่มค่วรพลาด*** 

***ทานอาหารค า่ในพระราชวงันโิคลสั (Nicholas Palace)***           

***บนิภายในสูน่ครเซนตปี์เตอรส์เบริก์*** 

***น ัง่รถไฟดว่น SAPSAN TRAIN*** 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 
23.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิการต์า้ โดยมเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

วนัแรกของการ
เดนิทาง           
กรงุเทพ  
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    โดฮา – มอสโคว –  เนนิเขาสแปรโ์รว ์– วหิารเซนตซ์าเวยีร ์  

02.05 น. ออกเดนิทางสู ่โดฮา โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR837  
04.45 น. ถงึสนามบนิโดฮา น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  
06.55 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิการต์า้ เทีย่วบนิที ่QR233   
12.00 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว  ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้ น าท่านชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศ

รัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของ

ประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มี

ประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป น าเดินทางสู่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow 

Hills) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ไดท้ัง้เมอืงและ

สามารถมองเห็นตกึสูงเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ นอกจากนี้ยังมแีผงลอยขาย

ของที่ระลกึในราคาถูกตัง้อยู่เป็นจ านวนมากที่ท่านสามารถเลือกซือ้และต่อรอง

ราคาไดด้ว้ย น าเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้ม

ถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซยี สรา้งขึน้เพื่อเป็น

อนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็ก

ซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี  

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง      มอสโคว - บนิภายในสูน่ครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  

                                          – มหาวหิารเซนตไ์อแซค - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
........ น. น าท่านสู่นครเซนท์ปีเตอร์เบริก์ดว้ยสายการบนิ AERO FLOT เที่ยวบนิที่ ……… 

(เนือ่งจากประเทศรสัเซยี เขม้งวดกบัน า้หนกักระเป๋ามาก ก าหนดใหไ้มเ่กนิ 

20 ก.ก. และบางคร ัง้อาจจะน ากระเป๋า Hand Carry ของท่านมาช ัง่รวม

ดว้ยซึง่อาจจะท าใหท้่านตอ้งจา่ยคา่น า้หนกัเพิม่ จงึขอใหทุ้กท่านค านวณ

น า้หนกักระเป๋าใหด้)ี 

 

........ น. ถงึสนามบนินครเซนทปี์เตอรเ์บริก์  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 น าชมความงดงามของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) ที่สรา้ง     

โดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราชเมื่อปี  ค.ศ.1703 ไดรั้บฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรป

เหนือ”  ผ่านชมโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรา้งขึน้

บนบรเิวณที่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซาน

เดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งเพือ่เป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา น าเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค 

(St. Isaac’s Cathedral) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นมหาวหิารทีส่วยงามทีส่ดุ และใหญเ่ป็น

ล าดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน 

โบสถ์ศักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมอืงอย่างมาก เนื่องจากครัง้หนึ่งตัว

เมอืงถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แตม่หาวหิารเซน็ตไ์อ

แซคแห่งนี้ จากนั้นน าเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด  ์พอล (Peter and Paul 

Fortress) ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นทีคุ่มขังนักโทษทางการเมอืงเป็นป้อมปราการที่

สรา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจบุันใชเ้ป็นสสุานทีเ่ก็บพระศพของ

สมาชกิในราชวงศ ์โรมานอฟทกุพระองค ์

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PARK INN PRIBALTISKAYA  หรอืเทยีบเทา่    

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์- พระราชวงัแคทเทอรนี – 

                                          – ทานอาหารค า่ในพระราชวงันโิคลสั และ ชมการแสดงพืน้เมอืง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าเดนิทางสูเ่มอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ พระราชวงัฤดรูอ้น 

เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace)  ที่สรา้งขึ้นในสมัยพระเจา้ปี เตอร ์  

มหาราช พระต าหนักที่ไดช้ือ่ว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงาม

โดดเด่นดว้ยอุทยานน ้าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสทีองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 

แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมทีว่จิติรงดงาม

อลังการยิง่ หอ้งหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับดว้ยทองค าอร่ามเรอืงพรอ้ม

ภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่า

ได  ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน ้ าพุอันตระการตา

สวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝร่ังเศส 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
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บา่ย เดนิทางสู่เมอืงTsarskoye Selo หรอื เมอืงพุชกิน้ (Pushkin) เมอืงนี้เป็นที่

ประทับในฤดูรอ้นของราชวงศ์ และมเีหตุการณ์ส าคัญเกดิขึน้ในวันที่ 2 เมษายน 

ค.ศ.1917 พระเจา้นโิคลัสที ่2 พรอ้มสมาชกิในราชวงศถ์ูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ 

คณะปฏวิัต ิซึง่กลายเป็นประวัตศิาสตรห์นา้สุดทา้ยในเมืองพุชกิน้และราชวงศ ์    

โรมานอฟทีย่าวนานกว่า 200 ปี น าเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine 

Palace) ภายในพุชกิ้นว ิลเลจ  (Pushkin Village)  ด ว้ยสถาปัตยกรรม

ผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศลิปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคาร

ทาสฟ้ีาสดใส มหีลังคารูปโดมสทีองสกุปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆนับ

รอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  ทีทุ่กท่านจะตอ้งประทับใจ อสิระ

ใหท้่านเดนิชมสวนอันรม่รืน่งดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงได ้

ตามอธัยาศัย 

 

ค า่ รบัประทานอาหารอาหารพืน้เมอืงในพระราชวงันโิคลสั (Nicholas Palace) 

จากน ัน้ชมการแสดงศลิปะพืน้เมอืงของชาวรสัเซยี ทีม่ชีือ่เสยีงในการแสดง 

การเตน้ร า การรอ้งเพลง การแตง่กายชุดประจ าชาต ิ ตามเผา่ตา่งๆ ซึง่ทา่น

จะสนกุสนาน และประทบัใจ ซึง่ในชว่งพกัการแสดงมบีรกิารอาหารวา่ง อาทิ

เชน่ ไขป่ลาคารเ์วยีร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 

 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PARK INN PRIBALTISKAYA  หรอืเทยีบเทา่    

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ - น ัง่รถไฟ SAPSAN TRAIN สูก่รงุมอสโคว ์–  

                                         ลอ่งเรอื River cruise  - ถนนอารบตั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ย

หอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานทีแ่ห่งนี้เคยใชเ้ป็นที่รับรองการเสด็จเยอืน

รัสเซยีของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจรญิสัมพันธไมตรไีทย-รัสเซยี   ปัจจุบัน

พระราชวังนี้ ได ถู้กใช เ้ป็น  เข า้ชมพิพิธภ ัณฑ์เฮอร์ม ิเทจ  (Hermitage 

Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้ าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิ้น รวมทั ้ง

ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี,่ ปีกัสโซ, แรมบรันด,์ 

แวนโกะ๊ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุของโลกแหง่หนึง่  

 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเพือ่เดนิทางสูก่รงุมอสโคว ์  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันบนรถไฟด่วน ( รถไฟด่วนใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 3 

ชัว่โมง) 

 

 จากนัน้น าท่านลอ่งเรอื River cruise   ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้า Moskva 

น าท่านสู่ถนนอารบตั เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ 

แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน 

รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย   

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่กของการเดนิทาง สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค - พระราชวงัเครมลนิ  

                                        - จตัรุสัแดง - หา้งสรรพสนิคา้กมุ – ละครสตัว ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าท่านชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากที่สุดใน

โลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงาม

ของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากชว่ง แรกสุดทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ า

สหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็น

ลักษณะของ Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึ

คุณความดขีองวรีบุรุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า 

ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก น าท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวงัเครมลนิ 

(Grand Kremlin Palace)ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระ

เจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอรส์เบริก์  ปัจจุบันเป็นที่ประชุม

ของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมขุของประเทศ น าท่านสูจั่ตุรัสวหิาร ถ่ายรูป

กบัโบสถอ์ัสสัมชญั โบสถอ์ันนันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน 

และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคัญใชใ้นงานพธิกีรรมทีส่ าคัญ 

เช่น การประกอบพธิีบรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองค์จากนัน้ชมระฆัง

พระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ที่สุดใน

โลกเพื่อน าไปตดิบนหอระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆัง

แตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่ังไมเ่คย

มกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถ์

อสัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่

(The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บ

สะสมของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บ

สะสมของมีค่ าที่ดีที่ สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่  14  ถึงช่วงต น้

ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวม

ทรัพย์สมบัติของพระเจา้แผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึง่อีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ 

อหิรา่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี    

บา่ย น าชมจตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์

ส าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการ

ประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจบุนัสถานทีแ่หง่นี้ใชจั้ด

งานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก

สงครามโลกค รั้งที่  2 บริเวณ โดยรอบของจัตุ รัสแดงเป็นที่ตั ้ง  ของกลุ่ ม

สถาปัตยกรรมที่ ส วยงาม อันได แ้ก่  วิหารเซนต์บ าซิล (Saint Basil’s 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะ

รัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์

ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจาก

ทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับ ไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 ชม
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หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แก่ของ

เมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง 

น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิ

ออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 น าทา่นชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี ่ไมค่วร

พลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาด

โผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 

15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนี้ยงัมบีรกิารถ่ายรูปกับสัตวต์า่งๆ และมขีอง

ทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไม่มี

การแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท *** 

 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL   หรอืเทยีบเทา่   
วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง ตลาด IZMAILOVO - ซารก์อรส์ - สนามบนิ  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ อสิระ

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงนานาชนดิ ในราคาทีถู่กทีสุ่ด อาทเิชน่ นาฬกิา

รัสเซยี, ตุก๊ตาแมล่กูดกหรอืมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล,่ อ าพัน, 

ของทีร่ะลกึต่างๆ และอืน่ๆอกีมากมาย   เดนิทางสู่เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) 

เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สไดเ้ป็นที่ตั ้งของศาสน

สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในครสิต์ศตวรรษที่ 14-17  เป็นที่แสวงบุญที่

ศักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอน

การวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ 

 

 

 

 

ระยะทาง 84 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี    

บา่ย ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมอืงมี

ยอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มี

โลงศพสีเงนิของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่

ศ รัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อสัสมัช ัญ 

(Assumption Cathedral) โบสถท์ีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งใน

สมัยพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญที่จตุรัส

วหิารแห่งเคลมลนิ  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถ์

เก่าแก่ สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบญุ มแีท่น

ส าหรับประกอบพธิขีองพระสังฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งใน

สมัยของพระนางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทีจ่ัตุรัสวหิารแห่ง

พระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าชมบ่อน ้าศกัด ิ์ส ิทธิ์ (Chapel Over the 

Well)  ที่ซ ึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ น าเขา้ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. 

Saviour Cathedral) (หา้มถา่ยภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในรัสเซยี สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมือ่ปี ค.ศ.

1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี 
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17.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นตอ่ไปยงัสนามบนิมอสโคว ์ ระยะทาง 119 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

23.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโดฮาดว้ยเทีย่วบนิ QR230  
วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง          โดฮา – กรงุเทพ 

04.45 น. ถงึสนามบนิโดฮาประเทศการต์า้ รอเปลีย่นเครือ่ง  
08.15น. น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพ ดว้ยเทีย่วบนิ QR832  
19.00 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : Russian Extreme   

มอสโคว ์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ ซารก์อส 

8 วนั 5 คนื            

โดยสายการต์า้รแ์อรเ์วยส ์(QR) 

ก าหนดการเดนิทาง  

      สงิหาคม  3-10 , 11-18 , 18 -25 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

กรณุาสอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

กรณุาสอบถาม 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ  ลดทา่นละ  18,000.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดการเดนิทาง   

กนัยายน 10 -17 , 12-19 , 18-25 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 58,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

กรณุาสอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 58,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

กรณุาสอบถาม 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ  ลดทา่นละ  18,000.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

               

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิอนิเตอรส์ายการบนิการต์า้ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ   (ใน

กรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ตั๋วรถไฟภายในประเทศรัสเซยี ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  

3. คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ 

4. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

5. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

6. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

7. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

8. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

9. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

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] 

10. คา่มคัคเุทศกจ์ากทางเมอืงไทยของบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  (ไมร่วมทปิ) 
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่รสัเซยี ( 36 USD ตอ่ทา่น) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลา่ร ์ตอ่คน ตอ่วนั 8x3 = 24 USD หรอื 800 บาท) 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หลังจากทีช่ าระมดัจ าทันท ี

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่4-5ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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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 ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และโรงแรมใน

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 



DME-QR001   หนา้ 12 จาก 12 
       

 ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทั ้งนี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

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

, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของ

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

งานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดง

เหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขที่

บรษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัติ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น 

หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของ

ทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 


