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มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์- 

พระราชวังเครมลิน-จัตรุัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล- 
โบสถเ์ซ้นต์เซเวียร-์ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้ากมุและตลาดสินค้าพ้ืนเมือง 

พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้้าเนวา 
ในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
โดยสายการบินไทย (TG)  

     
 บริษัทฯ ขอน ำท่ำนเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรสัเซยี ซึ่งเป็นประเทศแรกในโลกท่ีเปลีย่นแปลงกำรปกครองจำกระบบ
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นระบบกำรเมือง กำรปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนสิตใ์นแนวมำร์กซิสต์ได้ส ำเร็จตั้งแต่ 
ค.ศ.1917 จนถึงกำลล่มสลำยเมื่อ ค.ศ.1991 และปัจจุบันได้ปรับเปลีย่นกำรปกครองและเศรษฐกิจมำสูร่ะบบประชำธิปไตยและ
เศรษฐกิจแบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยือนจำกนักท่องเที่ยวท่ัวโลก กับสถำนท่ีน่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำยรวมทั้งประวัติศำสตร์อัน
ยำวนำน 
มอสโคว ์   เมืองหลวงของสหพันธรัฐรสัเซยี และมีประวัตศิำสตร์อันเก่ำแก่และยำวนำน 
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองท่องเที่ยวท่ีส ำคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่ำของสหพันธรัฐรัสเซยี ตั้งแต่สมยัของพระเจ้ำ 
   ปีเตอร์มหำรำช ท่ีน ำควำมเจรญิมำสู่ประเทศรสัเซยีแบบยุคใหม ่
 

Hilight Russia  
6 Days 2 Cities 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 9-14 ส.ค. / 11-16 ส.ค. / 30 ส.ค.-4 ก.ย.61  
   13-18 ก.ย. / 20-25 ก.ย. / 27 ก.ย.-2 ต.ค.2561 
 

วันทีส่อง  มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 น าท่านเข้าชม พระรำชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวยีตอันเป็นจุดก าเนิดแห่งประวัติศาสตรร์ัสเซีย 

ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกมุารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มรีับสั่ง
ให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความ
เชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตย์ของพระเจ้า ปัจจบุันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และทีต่ัง้สถานท่ี
ส าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารตา่งๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสรา้งอื่นๆ อีกมากมาย ชม 
โบสถ์อัสสมัชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่ส าคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าท่ีมมีาก่อนแล้ว 
ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ,่ หอระฆัง 

 พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ท่ีใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จ ากดัรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบ
เท่านั้นคือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวันพฤหัสบดี) ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง เคร่งครัด)  
จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์อำร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ ซึ่งเป็นท่ีเก็บสมบตัิล้ าคา่ของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัล
ลังค์งาช้าง, ราชรถทองค า, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยโุรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากน้ัน
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆงัยักษ์ท่ีใหญ่ที่สุดในโลก   

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟในกรุงมอสโคว์ น ำท่ำนเดินทำงโดยรถไฟเร็ว สู่นคร 

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟควำมเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั่วโมง)  เมื่อ
เดินทางถึง นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  เมืองที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอรม์หาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703  นครแห่งน้ีมี
ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้ง และยังเป็นอู่ก าเนิดอ านาจของการปฏิวัตริัสเซียทีส่ัน่สะเทือนไป
ทั่วโลก ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย แม่น้ า-ล าคลอง
อีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”  นครแห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซยีมานาน
กว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณม์ากที่สดุในด้านงานสถาปตัยกรรมและผัง
เมือง 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 
 

วันที่สำม  เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ล่องเรือแม่น  ำเนวำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
น าท่านเดินทางเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของ พระรำชวังฤดูหนำว (Hermitage Museum)  ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ 
มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5  ของไทยในการ
เจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์ กับพระเจา้ซาร์ นิโคลสั ท่ี 2 ของรัสเซียอีก
ด้วย  ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศลิปะล้ าค่าของโลกกว่า 8 ล้านช้ิน 
รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,  ปิกัสโซ,  แรมบรันด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็น
พิพิธภัณฑ์ศลิปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง (ในบำงชว่งพระรำชวังเฮอร์มิเทจอำจจะมกีำรปิดเข้ำ



Hilight Russia 2 cities (Mow-Led)6D4N/TG, Aug-Sep2018   3 | P a g e  

 

ชม ซ่ึงส่วนใหญ่มิได้มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ ดังนั น หำกวันที่เดินทำง ตรงกับช่วงที่ปิดเข้ำชม จะเปลี่ยนไปเข้ำ
พระรำชวังอื่นที่เปิดหรือสถำนที่ท่องเที่ยวอ่ืนที่เปิดให้เข้ำชมในชว่งเวลำดังกล่ำว)   

กลำงวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่เมือง ปีเตอร์ฮอฟหรือปีเตอร์กอฟ Peterhof, Pertergof  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ  พระรำชวังฤดู

ร้อนเปโตรควำเรสต์  (Petrodvorets) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช  พระต าหนักที่ได้ช่ือว่า เป็น  
Russian Versailles  เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่าง ๆ 
มากกว่า 100 แห่ง  ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจติรงดงามอลังการยิ่ง  ห้อง
ต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองค าอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่ สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกประดับตกแต่งด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ าพุอันตระการ
ตาส าหรับฤดูร้อน หากเป็นฤดูหนาวจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส 
(กรณีที่พระราชวังปิดรวมถึงการล่องเรือ ซึ่งส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น หากวันที่เดินทาง ตรงกับช่วงที่
ปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิดหรือสถานท่ีท่องเที่ยวอ่ืนท่ีเปิดให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)   

  จากนั้นน าท่าน ล่องเรือแม่น  ำเนวำ ชมควำมงำมของทัศนียภำพและสถำปัตยกรรมอำคำรต่ำงๆ  ใน
 เมืองเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น  ำเนวำ แม่น  ำสำยหลักของเมืองนี  

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สี ่   เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพ่ือน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ กรุงมอสโคว์โดยรถไฟ

ควำมเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั่วโมง)  จากนั้นน าท่านเดินทางโดยสารรถโค้ช
มารอรับพร้อมเก็บสัมภาระ เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมอสโคว ์

กลำงวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่ำย น าท่านชม จัตุรัสแดง Red Square ที่มีความส าคัญในหนา้ประวตัศิาสตร์การเมืองรัสเซีย เป็นสถานที่ส าคัญตั้งอยู่

ใจกลางเมืองของมอสโคว์ เป็นจตัรุัสที่สวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม 
สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ด้านหน้าจัตรุัสแดงนั้น เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรสัเซีย และมีลานกว้าง
ของจัตุรัสแดงน้ีมีพื้นท่ีกว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าท่ีเปน็สถานท่ีจัดงานส าคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมา
หลายยุคหลายสมยั บริเวณจัตรุัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานท่ีท่องเที่ยวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น 
พระราชวังเครมลิน พิพิธภณัฑ์ประวัติศาสตรร์ัสเซีย และห้างสรรพสนิค้ากุม เป็นต้น  ให้ท่านถ่ายรูปกับ วิหำร
เซ็นต์บำซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สรา้งขึ้นโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผู้น าพรรคบอลเช
วิค ที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานท่ี 4 จอมโหด ด้วยศิลปะ
รัสเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลากสสีัน สวยงาม จนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่า โบสถ์ลูกกวาด สร้างด้วยศิลปะ
รัสเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik  
Yakovlev ที่หลังจากสร้างเสร็จกถ็ูกควักดวงตาท้ังสองข้าง โดยค าสัง่ของพระเจ้าอีวานท่ี 4 หรือกษัตรยิ์อีวานผู้
โหดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนีม้าก จึงมีค าสั่งให้ปูนบ าเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบ
ด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใ่ห้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก 

 จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ห้ำงสรรพสินค้ำกุม (Gum Department Store) ที่หรูหรามากทีสุ่ดในรัสเซยี 
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากท่ัวโลก  เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซยี  ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่าง
งดงามหรูหรา   

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรพื นเมืองที่ร้ำน Hard Rock Cafe 
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จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่ห้ำ   มอสโคว์ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
น าท่านชม สถำนีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ Metro ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนไดร้ับ
การยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใตด้นิแห่งเดียวในโลกท่ีมีศิลปะที่งดงามยิ่ง และยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรสัเซียสามารถ
อวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ มีประวตัิศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอนัสวยงาม 
ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีน้ันมีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หิน
อ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีตสวยงาม หากไดม้าเยือนแดนหมีขาวแห่งนี ้ จากนั้นน าท่านเข้าชม วิหำรเซ็นต์ เดอะซำ
เวียร์ Christ Savior Cathedral  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็น
อนุสรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียใหร้อดพ้นจากสงครามนโปเลียน 
โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นไดส้ั่งให้ทุบโบสถ์
ทิ้ง เพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดีบอรสิ เยลซิน ได้อนุมัติให้มี
การก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ ด้วยเงินบริจาคของคนท้ังประเทศ ซึ่งจ าลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซน็ต์ วิหารนี้จึง
กลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และท าพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปัจจุบนัวิหารนี้ใช้ใน
การประกอบพิธีกรรมส าคัญระดับชาติของรัสเซีย  

กลำงวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่ำย  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหนา้โบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแมลู่กดก ซึง่มีให้เลือก

มากมายหลายแบบ  จากน้ันน าท่านช้อปปิ้งย่านถนนอำรบัต (Arabat Street) ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 
15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนช้ันขุนนาง และศิลปินท่ีมผีู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านท่ี
พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปจัจุบันถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของรัสเซีย 
เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร รา้นขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ เป็นตน้   
จากนั้นสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบิน โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื่องจำกกำรจรำจรใน 
กรุงมอสโคว์ค่อนข้ำงหนำแนน่และใช้เวลำกำรเดินทำงทำงค่อนขำ้งมำก จึงมีควำมจ ำเป็นต้องเผ่ือ 
เวลำในกำรเดินทำงสู่สนำมบิน 

18.25 น.  ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินที ่TG97 

วันทีห่ก   กรุงเทพฯ 

07.30 น.  เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ.. 
 

 
 

รำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรอืสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อื่นๆ ที่ไม่คำดคิดหรือมีผล
กับกำรเดินทำงและรำยกำรทัวร์  ทั งนี เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส ำคัญ 

ในประเทศรัสเซีย จะมีวันหยุดและวันปิดกำรเข้ำชมสถำนที่และพระรำชวังต่ำงๆ ไม่ตรงกัน หำกรำยกำรทัวร์ที่เดินทำง 
สถำนที่ใดปดิโดยไม่ไทรำบล่วงหน้ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสถำนที่อืน่ทดแทนหรือคืนเงินค่ำเข้ำชม

ให้ กรณีที่ไม่สำมำรถจดัทดแทนได้ 
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อัตรำค่ำเดินทำง  9-14 ส.ค. / 11-16 ส.ค. / 30 ส.ค.-4 ก.ย.61  
    13-18 ก.ย. / 20-25 ก.ย. / 27 ก.ย.-2 ต.ค.2561 

 

Hilight Russia 6 D 2 Cities / TG 
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

อัตรำค่ำเดินทำง 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 49,900 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 47,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 45,900 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 7,900 

ราคาส าหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว  
เดินทางพร้อมคณะ ทา่นละ 

28,900 

**ไม่รวมทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 1,800 บำท  
ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ก่อนคณะออกเดินทำง ** 

 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำภำษีน  ำมัน  ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพ่ิม *** 
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมำยเหตุ 

 อัตรำค่ำเดินทำงนี ต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรที่เป็นผูใ้หญจ่ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 25 ท่ำน และจะต้องช ำระมัดจ ำ หลังจำกได้รับกำร
ยืนยันกำรจองทัวร์ทันที ท่ำนละ 20,000 บำท 

 กรณีท่ำนที่มีตั๋วของสำยกำรบนิอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใชต้ั๋วโดยสำรตำมรำยกำรทัวร์หรือของทำงบริษัททัวร์  กรุณำ
แจ้งล่วงหน้ำเนื่องจำกจะต้องท ำกำรตรวจสอบห้องพักและบรกิำรเพิ่มเติมจำกที่นั่งที่มี 

 กรณีท่ำนที่ต้องกำรอยู่ต่อ กรุณำตรวจสอบวันเดินทำงอีกครั งของสำยกำรบิน ไม่สำมำรถเปลี่ยนสนำมบินที่บินออกได้ และ
อยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วัน นับจำกวันกลับออกจำกปลำยทำง (รัสเซีย) มีค่ำธรรมเนียมในกำรเลื่อนตั๋วกลับ ท่ำนละ 4,500 บำท 
หำกเปลี่ยนแล้วไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงอีกได้  
 
อัตรำนี รวมบริกำร 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ช้ันประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ รวมถึงค่าเดินทางไป-กลับมอส

โคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วยรถไฟความเร็วสูง 
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ์ 

500,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บริษัทประกัน) 
 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและคา่ประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันท่ี 23 ม.ีค.2561 

หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพิ่มตามกฏและเง่ือนไขของ สายการบิน   
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อัตรำนี ไม่รวมบริกำร 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในรัสเซียและหัวหน้าทัวร์ ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละประมาณ 1,800  บาท 

(ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนคณะออกเดินทาง)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ าดื่มระหว่างทัวร์) 
 ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 
กำรช ำระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส าหรับการจองทัวร์ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บ
ทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 
กำรยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันท าการแต่ไม่เกิน 90 วันท าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ าค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ 

(เง่ือนไขค่ามัดจ าตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันท าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ าทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ถานทูตเรียก

เก็บ (กรณีท่านที่ต้องยื่นวีซ่า) 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้ว (กรณีที่มีการท าวีซ่า) แจ้งยกเลกิก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

ค่ามัดจ า  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
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หมำยเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลังจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ้นและมีเหตุท า

ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกว่าจะไดร้ับการยืนยันจากสายการบิน 
โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษัททัวรต์ิดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ท่ีมีเหตุท าให้ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามก าหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิง่ของห้ามน าเข้าประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

ที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสาย

การบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระใบ
ใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเทีย่วบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนท่ีเกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป/รัสเซีย มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่งๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี่ ท้ังนี้เนือ่งจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องไดร้ับการดูแลเปน็พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเข้า
ชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปดิรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดังกล่าวใหไ้ด้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตาม
เงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการลา่ช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผล
ท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มกีารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระค่า Reservation Fee 
ไปแล้ว  

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร,์ คริสมาสตห์รือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย รา้นค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบำงโรงแรมอำจจะไมม่ีห้องพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 
เตียงพับเสริม หรืออำจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีที่มำ 3 ท่ำน  

2. โรงแรมในรสัเซียบางแห่งอาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมูิต่ า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มลีักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรตั และไม่มีอ่างอาบน้ า 
ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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