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มอสโคว ์- เมอร์มงัส ์7 วนั 5 คนื 
ชมจตัรุัสแดง พระราชวงัเครมลนิทีย่ิ่งใหญ ่ 
ทวัรร์ถไฟใตด้นิ ทีต่กแตง่สถานอียา่งดงามไมซ่ า้ใคร 

เซลฟีก่ับวหิารเซนต์บาซลิ-เขา้ชมโบสถเ์ซ้นตเ์ซเวยีร ์

ชอ้ปปิง้หา้งสรรพสนิคา้กุมและตลาดสนิคา้พื นเมอืง 

ทานมื อค่้าทีร่้าน Hard Rock Cafe 

และตามลา่หาแสงเหนอืทีเ่มอรม์งัส์ 

โดยสายการบินไทย (TG)  
  

 บริษัทฯ ขอน้าท่านเยอืนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศแรกใน

โลกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก 

ระบบสมบูรณาญาสทิธิราชยม์าเป็นระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคม

นิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมารก์ซิสต์ได้ส้าเร็จตั งแต ่ค.ศ.1917 จนถงึกาลล่มสลายเมื่อ 

ค.ศ.1991 และปัจจุบันได้ปรับเปลีย่นการปกครองและเศรษฐกิจมาสู่ระบบประชาธิปไตย

และเศรษฐกิจแบบตลาดเปิด และรอการมาเยือนจากนกัท่องเท่ียวทั่วโลก กับสถานท่ี

น่าสนใจต่าง ๆ มากมายรวมทั งประวตัิศาสตร์อันยาวนาน 

Russia Northern Light 
Explorer  

7 days 5 nights 
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มอสโคว ์Moscow   เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซยี และมีประวตัิศาสตร์อัน

เก่าแกแ่ละยาวนาน 

เมอรม์งัส ์Murmansk  เมืองท่าทางตอนเหนือของรัสเซยี ตั งอยู่บริเวณอ่าวโคลา 

Kola Bay เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกับประเทศ   ฟินแลนด์และนอร์เวย ์ซึ่งเป็นเมือง

ท่าที่ส้าคัญในการมุ่งหน้าสู่เขตอาร์คติก และเป็นสถานท่ีที ่    สามารถ

ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงเหนือ  

กา้หนดการเดนิทาง  24-30 พ.ย.2561 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ - มอสโคว ์

07.00 น. นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิ ชั น 4 ประตหูมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์

D สายการบนิไทย  เจ้าหน้าท่ีพร้อมคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้าน

เอกสารและสัมภาระ 

10.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG974 

17.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซยี หลังผ่าน

ขั นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง รอรับสัมภาระเรยีบร้อย จากนั นน้าท่าน

เดินทางสู่ใจกลางกรงุมอสโคว ์Moscow (เวลาช้ากว่าประเทศไทย

ประมาณ 4 ชัว่โมง)  

ค่า้ รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง  มอสโคว-์เมอรม์งัส-์กจิกรรมตามหาแสงเหนอื 

เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น้าท่านเข้าชม พระราชวงัเครมลนิ  สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอัน

เป็นจุดก้าเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกวา่ 850 ปี สร้าง

ขึ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูร ิโดลโกรกูี 

มีรับสั่งให้สร้างเพ่ือใชป้้องกันศัตร ูในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้

ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาว

รัสเซียเครมลินคือที่สถิตยข์องพระเจ้า ปัจจบุันพระราชวังเครมลินเป็น

พิพิธภัณฑ ์และทีต่ั งสถานท่ีส้าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิาร

ต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อกีมากมาย ชม 

โบสถอ์สัสมัชญั วิหารหลวงที่เก่าแก่สา้คัญและใหญ่ท่ีสุดในเครมลนิ โดย

สร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก 

ชมป้อมปืนใหญ,่ หอระฆัง 



RussiaNorthernLightExplorer7D5n/TG+SU (Mow-Mmk), 24-30Nov2018  3 | P a g e  

 

 พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก (หมายเหต:ุ จา้กัดรอบ

เวลาในการเข้าชมเพยีงวันละ 4 รอบเท่านั นคือ 10.00 /12.00 / 14.30 

/16.30 น. (ปิดวันพฤหัสบดี) ดังนั นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอยา่ง 

เคร่งครัด) จากนั นชม ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บ

สมบัติล ้าค่าของกษัตรยิ์รัสเซยี อันไดแ้ก ่บลัลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราช

รถทองค้า, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ตา่งๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์

ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั นชมโบสถ์อัสสัมชญั, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆัง

พระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง (หรือแบบกล่องกรณีที่มี

การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินหรือเวลาบินของเทีย่วบินภายในประเทศรัสเซีย) 

 จากนั นนา้ทา่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิเซอเรเมทเยโว ่เพือ่นา้ทา่น

เดนิทางสูเ่มอืงเมอรม์งัส์ 

15.40 น. ออกเดนิทางจากมอสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่

SU1324 *(สายการบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ)* 

18.05 น. เดนิทางถงึเมอืงเมอรม์งัส ์Murmansk เมอืงทา่ทีต่ั งอยูท่างตอนเหนอืของ

รสัเซยี จากนั นให้ท่านรับสัมภาระและเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง น้าท่าน

เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเมอร์มังส ์เมืองท่าของรัฐเมอร์มังส์หรือมูร์มันส์ค อ๊อบ

ลาส Murmansk Oblast ตั งอยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมแีหลมโค

ลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองท่ีอยู่ตดิกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย ์

ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ส้าคญัในการมุ่งหน้าสู่เขตอาร์คตกิ 

ค่า้ รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

หลงัจากเขา้ทีพ่กัแลว้ พรอ้มกนัทีล่อ้บบี ของโรงแรมเพือ่นา้ทา่นเดนิทาง

ออกไปชมแสงเหนอืหรอื 

ปรากฏการณอ์อโรรา่ Northern Light ซึง่เปน็ปรากฏการณท์างธรรมทีม่ี

แสงเรอืงบนทอ้งฟา้ในเวลากลางคนื โดยมกัจะเกดิขึ นในบรเิวณแถบขั ว

โลก โดยบางครั งจะเรยีกวา่ แสงเหนอื หรอื แสงใต ้ขึ นอยูก่บัแหลง่กา้เนดิ 

ปรากฏการออโรรา่เปน็ตวัอยา่งปรากฏการณท์างฟสิกิสท์ีน่า่ทงึทีส่ดุที่

เกดิขึ นในอวกาศทีใ่กลพ้ื นโลก มนัอาจปรากฏจากสิง่จางๆ เปน็วงนิง่ แลว้

ระเบดิออกมาเปน็สตีา่งๆ พุง่กระจายภายในเวลาไมก่ีว่นิาท ีบางครั งจะ

ปรากฏเหมอืนมนัจะแตะกบัพื น หรอืในเวลาอืน่อาจเหน็มนัพุง่สงูขึ นสู่

ทอ้งฟา้ แตค่วามจรงิแลว้ แสงออโรรานั นเกดิขึ นทีค่วามสงูจากพื นโลก 

ประมาณ 100 ถงึ 300 กโิลเมตร บรเิวณทีอ่ยูบ่รเิวณบรรยากาศชั นบนทีอ่ยู่

ใกลก้บัอวกาศ ชว่งทีเ่หมาะสมในการชมแสงเหนอื ประมาณเดอืน ต.ค.-

ม.ีค. หรอืฤดหูนาว ชว่งเวลาประมาณ 22.00-24.00 น. (ปรากฏการณแ์สง
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เหนอืเปน็ปรากฏการณท์างธรรทชาต ิไมส่ามารถกา้หนดลว่งหนา้ได ้การ

เหน็แสงเหนอืจงึไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่จะเหน็หรอืไมข่ึ นอยูก่บัสภาพ

อากาศเอื ออา้นวยและความปลอดโปรง่ของทอ้งฟา้ในเวลานั น)  

 

วนัทีส่าม  เมอรม์งัส-์หมูบ่า้นซาม-ิเมอรม์งัส-์กจิกรรมตามหาแสงเหนอื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู ่เมอืงโลโวซโีร ่Lovozero (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) ตั งอยู่ทางตอนใต้ของเมอร์มังส ์เป็นที่ตั งของ หมูบ่า้นซาม ิSami 

Village หมูบ่า้นชาวพื นเมอืงแหง่เขตทนุดรา้ สัมผัสถึงวถิีชวีิต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื นเมืองซามทิี่ใช้ชวีิต

อาศัยอยู่ตั งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ

คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถชีีวติดั งเดิม  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

บา่ย น้าท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร ์โดยเลี ยงเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเดินทาง

รวมทั งเป็นสตัว์เศรษฐกิจและสัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนโดยกวาง

เรนเดียร ์ รถสโนว์โมบิล อกีทั งท่านจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์และสัมผัสวถิี

ชีวิตของชาวซามิ โดยใช้ชวีิตตามหลกัธรรมชาต ิยึดถือหลกั ธาตทุั งสี่ คือ 

ดิน น ้า ลม และไฟ และปัจจัยในการด้ารงชวีติห้าข้อคือ ความรัก ความสุข 

โชคชะตา เวรกรรม และสุขภาพ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีคา่ใช้จ่าย

เพ่ิมเติม (กิจกรรมขึ นอยู่กับสภาพอากาศ) อาทิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์

ลากเลื่อน, นั่งลากเลื่อนที่ลากโดยรถสโนว์โมบิลตะลยุหิมะ, ให้อาหารกวาง

เรนเดียร,์ ร่วมกิจกรรมเล่นเกมสแ์บบพื นเมือง เช่น ชกัเย่อ, เตะบอล หรือใส่

ชุดพื นเมืองถ่ายรูปกับมุมสวยๆ ในหมู่บ้าน  สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทาง

กลับสู ่เมอืงเมอรม์งัส ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

ค่า้ รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

หลงัจากเขา้ทีพ่กัแลว้ พรอ้มกนัทีล่อ้บบี ของโรงแรมเพือ่นา้ทา่นเดนิทาง

ออกไปตาลา่หาแสงเหนอืหรอืปรากฏการณอ์อโรรา่ Northern Light อกี

ครั งซึง่เปน็ปรากฏการณท์างธรรมทีม่แีสงเรอืงบนทอ้งฟา้ในเวลากลางคนื 

โดยมกัจะเกดิขึ นในบรเิวณแถบขั วโลก โดยบางครั งจะเรยีกวา่ แสงเหนอื

หรอืแสงใต ้ขึ นอยูก่บัแหลง่กา้เนดิ (ปรากฏการณแ์สงเหนอืเปน็

ปรากฏการณท์างธรรทชาต ิไมส่ามารถกา้หนดลว่งหนา้ได ้การเหน็แสง

เหนอืจงึไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่จะเหน็หรอืไมข่ึ นอยูก่บัสภาพอากาศ

เอื ออา้นวยและความปลอดโปรง่ของทอ้งฟา้ในเวลานั น)  

 

วนัทีส่ี ่  เมอรม์งัส-์มอสโคว ์
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นา้ทา่นเชค็เอา๊ทท์ีพ่กั จากนั นน้าท่านเก็บภาพความประทับใจภายนอกกับ 

เรอืทา้ลายน า้แขง็พลงังานนวิเคลยีรเ์ลนนิ Lenin Ice Breaker เรือส้าหรับ

การส้ารวจอารก์ตกิหรอืสงครามสอดแนม ซึ่งเป็นเรือตัดน ้าแข็งรุ่นแรกของ

โลกและของรัสเซียที่ใช้พลังงานนวิเคลียร ์เปิดตัวเมื่อป ีค.ศ.1957 จอด

เทียบท่าอยู่ในเมืองเมอร์มังส์แห่งนี  หลังปลดประจ้าการมากกวา่ 8 ปี ใน

อดีตเรือล้านี ใช้ตดัน ้าแข็งเพื่อเปิดทางน ้าแขง็ให้เรือเดินสมุทรในการขนส่ง

สินค้า ปัจจุบันเปิดให้ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปเข้าชม ชมภายในเรือที่มี

การตกแต่งอยา่งสวยงาม ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ มากมาย อาทิ ห้อง

ประชมุ ห้องควบคุม ห้องบังคับการที่อยู่บนสดุของเรือ ห้องแผนทีแ่ละ

สะพานกัปตัน เป็นต้น จากนั นน้าท่านชม อนสุรณส์ถานอลัโยชา Alyosha 

Monument 

 อนุสรณ์สถานของทหารรัสเซียกบัทหารโซเวียตและเหล่าลกูเรือนักบินเมื่อ

ครั งสงครามโลกครั งที ่2  โดยสร้างขึ นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของอ่าวโคล่า เพ่ืออุทิศให้กับเหลา่ทหารกองทัพของโซเวียตที่

สามารถตรึงกองก้าลังเพ่ือหยุดยั งการรกุคืบจากกองทัพเยอรมัน อนุสรณ์

แห่งนี ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวรสัเซียนาม Pokrovsky โดยเริ่ม

ก่อสร้างขึ นเมื่อปี 1974  เป็นรูปปั้นทหารถือปืนที่มีขนาด 

 ใหญ่และมีความสูงกวา่ 35.5 เมตร น ้าหนักกว่า 5,000 ตัน ประกอบไปด้วย

ค้าจารกึต่างๆ เกี่ยวกบัการสูร้บ และไดม้ีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 

19 ต.ค.1974 ให้ท่านถ่ายรูปกับโบสถ์เซ้นตน์ิโคลัส St.Nicholas  

 Cathedral โบสถ์ประจ้าเมืองนิกายออร์โทดอกส์ ดว้ยรูปแบบการสร้าง

โบสถ์คล้ายโบสถ์อัสสมัชัญในมอสโคว ์ 

สร้างขึ นในระหว่างป ี1986-1989 ชว่งปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต ์

ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีศูนย์รวมจติใจ โบสถ์นี จึงสร้างด้วย

สถาปัตยกรรมแบบเรยีกง่ายแตก่ลับแฝงไวด้้วยความศรทัธาจากประชาชน 

และถ่ายรูปกับป้อมปราการของเมืองเมอร์มังส์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง 

 จากนั นนา้ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอรม์งัส์ 

13.10 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1321 *(สาย

การบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้ง

กบัชว่งเวลาและสภาพอากาศหรอืตามตารางบนิของสายการบนิ)* 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเซอเรเมทเยโว ่กรงุมอสโคว ์ให้ท่านรบัสัมภาระ 

จากนั นน้าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมอสโคว์     

 น้าท่านสู่ จตัรุสัแดง Red Square ที่มีความส้าคัญในหน้าประวัตศิาสตร์

การเมืองรัสเซีย เป็นสถานท่ีส้าคัญตั งอยู่ใจกลางเมืองของมอสโคว์ เป็น
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จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศ

สังคมนิยม สร้างดว้ยหินแกรนติ และหินอ่อน ให้ท่านได้ถ่ายภาพอาคาร

แห่งนี  และด้านหน้าจัตุรัสแดงนั น เป็นที่ตั งของกิโลเมตรที่ศูนยข์องรัสเซีย 

และมลีานกว้างของจตัุรัสแดงนี มีพื นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท้า

หน้าท่ีเป็นสถานท่ีจัดงานส้าคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย 

บริเวณจตัุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ รายรอบอีก

มากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภณัฑ์ประวัติศาสตรร์ัสเซยี และ

ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น  ให้ท่านถ่ายรูปกับ วหิารเซน็ตบ์าซลิ 

สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สร้างขึ นโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด อนุสรณ์

สถานของผู้น้าพรรคบอลเชวิค ที่ปัจจบุันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของ

สหภาพโซเวยีต สร้างในสมัยพระเจ้าอวีานที่ 4 จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซยี

โบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนักท่องเท่ียวเรยีกกันว่า 

โบสถ์ลกูกวาด สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย 

Postnik Yakovlev ที่หลังจากสร้างเสร็จก็ถกูควกัดวงตาทั งสองขา้ง โดย

ค้าสั่งของพระเจ้าอีวานที่ 4 หรือกษตัรยิ์อีวานผู้โหดร้าย ทรงพอพระทัยใน

ความงดงามของมหาวหิารแห่งนี มาก จึงมีค้าสั่งให้ปูนบ้าเหน็จแก่สถาปนิก

ผู้ออกแบบด้วยการควกัดวงตาทั งสอง เพ่ือไม่ให้สถาปนิกผู้นั นสามารถ

สร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี ได้อีก  จากนั นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่

หา้งสรรพสนิคา้กมุ Gum Department Store ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย 

แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่โลก  เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐี

รัสเซีย  ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา   

ค่า้  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

วนัทีห่า้   มอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น้าท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ความลงตัวของการผสมผสาน

เทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง 

ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการ

ยกย่องว่าเป็นสถานรีถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง และ

ยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซยีสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความ

ยิ่งใหญ่ มีประวัติศาสตร ์ความเป็นชาตินยิม และวฒันธรรมประเพณีอัน

สวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนั นมีความแตกต่างกันด้วย 

ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแกว้ หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่

ปราณตีสวยงาม หากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี   จากนั นน้าท่านเดินทาง

สู่ “ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ หรอืเลนนิฮลิส์ Sparrow Hills” จุดชมวิวที่มองเห็น
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ทัศนียภาพของกรุงมอสโควที่อยู่เบื องล่างไดโ้ดยทั งหมด จึงท้าให้เลนินผู้น้า

พรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานก 

กระจอกแห่งนี เป็นที่ตั งบ้านพักของตน ปัจจบุันพื นที่ดังกลา่วเป็นทีต่ั งของ

มหาวิทยาลัยมอสโคว ์และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์ และให้ท่าน

ถา่ยรปูกบัความสวยงามของอาคารหลกัของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์เป็น

มหาวิทยาลัยที่เก่าแกท่ี่สุดและใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย โดยรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบสตาลินที่เป็นเอกลัษณข์องการก่อสร้างอาคารแบบ

รัสเซีย ไดร้ับการก่อตั งขึ นในปี 1755 โดยมคิาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซยี

ในช่วงเวลานั น มหาวทิยาลยัที่ไดร้ับการตั งชื่อตามเขาในปี 1940     

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

บา่ย น้าท่านเข้าชม อารามช ีNovodevichy Convent ที่สร้างในสมัยศตวรรษที ่

16 และ 17 ในสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค เป็นคอนแวนต์เกา่แก่อายุกวา่ 

300 ป ีศูนย์รวมทางวฒันธรรมและศาสนาของกรุงมอสโคว ์และยงัเคยเป็น

ที่คุมขังพระนางโซเฟียและเชื อพระวงศ์ฝ่ายหญิงของราชวงศ์โรมานอฟ 

ปัจจุบันเป็นสุสานส้าหรับสุภาพสตรีคนส้าคญัระดับประเทศ และได้รับการ

จัดตั งให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1922  จากนั นน้าท่านช้อปปิ้งยา่นถนน

อารบตั (Arabat Street) ชื่อถนนนี ปรากฏมาตั งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีต

เป็นที่อยู่ของชนชั นขนุนาง และศิลปินที่มีผูอุ้ปถัมภ ์ต่อมาในสมัยสหภาพ

โซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรค

คอมมิวนิสต ์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

รัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จติรกร รา้นขายของท่ีระลกึ ร้านกาแฟ เป็น

ต้น   

ค่า้  รบัประทานอาหารค่า้แบบพื นเมอืงทีฮ่ารด์รอ็คคาเฟ่ 

จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก  มอสโคว ์

เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น้าท่านเข้าชม วหิารเซน็ต ์เดอะซาเวยีร ์ สร้างขึ นเมื่อป ีค.ศ.1839 ในสมัย

พระเจ้าซาร์อเลก็ซานเดอร์ที่ 1 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และแสดง

กตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรสัเซียให้รอดพ้นจากสงครามน

โปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตา

ลินผู้น้าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั นได้ส่ังให้ทุบโบสถ์ทิ ง เพื่อดดัแปลงเป็น

สระว่ายน ้าที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก จนเมื่อป ีค.ศ.1994ประธานาธิบดีบอริส เยล

ซิน ได้อนุมตัิให้มีการก่อสร้างวิหารขึ นมาใหม่ ด้วยเงินบริจาคของคนทั ง

ประเทศ ซึ่งจ้าลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอรเ์ซ็นต์ วิหารนี จึงกลับมายืน

หยัดที่เดิมอีกครั งโดยสร้างเสร็จสมบรูณแ์ละท้าพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
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ค.ศ.2000 ปัจจุบันวิหารนี ใช้ในการประกอบพิธีกรรมส้าคัญระดับชาติของ

รัสเซีย จากนั นให้ท่านได้เลือกซื อสินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาด

นัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแมล่กูดก ซึง่มีให้เลือกมากมายหลายแบบ 

 

 น้าท่านเดินทางต่อสู ่ยา่นตลาดอสิมายลอฟสกี  Ismaylovsky Market 

ศูนย์กลางการค้าขายของที่ระลกึที่ใหญ่ท่ีสุดในกรุงมอสโคว ์อิสระให้ท่าน

ได้เลือกซื อสินค้าพื นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิกา

รัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลกูดกหรือมาโตรชกา, ผ้าคลุมไหล่, อ้าพัน, ของที่ระลึก

ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู ่สนามบนิ โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์

(เนือ่งจากการจราจรใน 

กรงุมอสโควค์อ่นขา้งหนาแนน่และใชเ้วลาการเดนิทางทางคอ่นขา้งมาก 

จงึมคีวามจา้เปน็ตอ้งเผือ่ 

เวลาในการเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.40 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG975 

 

วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ 

07.30 น.  เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.. 

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ ทั งนี เพือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นสา้คญั 

ในประเทศรสัเซยี จะมวีนัหยดุและวนัปดิการเขา้ชมสถานที่และพระราชวงัตา่งๆ 

ไมต่รงกัน หากรายการทวัรท์ีเ่ดนิทาง สถานทีใ่ดปดิโดยไมไ่ทราบลว่งหนา้ บรษิัท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเขา้สถานทีอ่ื่นทดแทนหรอืคนืเงินคา่เขา้ชมให ้

กรณทีี่ไมส่ามารถจดัทดแทนได้ 
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ก้าหนดการเดนิทาง   24-30 พ.ย.2561 
  

อัตราค่าบรกิาร สา้รบัจา้นวนผูเ้ดนิทางไม่ต่า้กวา่ 25 ท่าน 

พกัหอ้งคูท่า่นละ   63,900  บาท 

  พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ            8,900  บาท 

เดก็อายตุ่า้กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน  61,900  

 บาท 

เดก็อายตุ่า้กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน เสรมิเตยีง 58,900 

 บาท 

**ไมร่วมทิปคนขบั, ทิปไกด์ทอ้งถิน่, ทปิหัวหน้าทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท  

ชา้ระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นคณะออกเดนิทาง ** 
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ผูใ้หญท่ีไ่มใ่ชต้ัว๋ ท่านละ 33,900  บาท 

**กรณผีูโ้ดยสารทีซ่ื อทวัรแ์บบไมใ่ชต้ัว๋ ตัว๋จะไมร่วมใหท้ั งหวั-ทา้ยการบนิไทยและสาย

การบนิภายในประเทศรสัเซยี** 

เดก็ไมใ่ชต้ัว๋ อายตุ่า้กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  33,900 

  บาท 

เดก็ไมใ่ชต้ัว๋ อายตุ่า้กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิเตยีง

 31,900  บาท 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี า้มนั ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีก

เกบ็เพิม่ *** 

*** โรงแรมในรสัเซยี ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุ่า้กวา่ 7 ป ีเขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

**ไมร่วมทิปคนขบั, ทิปไกด์ทอ้งถิน่, ทปิหัวหน้าทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท  

ชา้ระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นคณะออกเดนิทาง ** 

 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี า้มนั  ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีก

เกบ็เพิม่ *** 

*** โรงแรมในรสัเซยี ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุ่า้กวา่ 7 ป ีเขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

 
หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนี ตอ้งมจีา้นวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผู้ใหญจ่า้นวนไมต่่า้กวา่ 30 ทา่น 

และจะตอ้งชา้ระมดัจา้ หลงัจากไดร้บัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ทา่นละ 20,000 

บาท 

 กรณที่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตาม

รายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหน้าเนือ่งจากจะตอ้งทา้การ

ตรวจสอบหอ้งพกัและบรกิารเพิม่เตมิจากที่นัง่ทีม่ี 

 กรณที่านทีต่อ้งการอยูต่อ่ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอกีครั งของสายการบนิ ไม่

สามารถเปลีย่นสนามบนิทีบ่นิออกได ้และอยูต่อ่ไดไ้มเ่กิน 7 วนั นบัจากวันกลบัออก

จากปลายทาง (รสัเซีย) มคีา่ธรรมเนยีมในการเลือ่นตัว๋กลบั ท่านละ 4,500 บาท 

หากเปลี่ยนแลว้ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงอกีได ้ 

 

อัตรานี รวมบริการ 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชั นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ- มอส

โคว-์กรุงเทพฯ และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรัสเซีย เส้นทาง มอสโคว์-เมอร์มังส-์

มอสโคว ์ชั นประหยัด 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ 

ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
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 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต่้ากว่า 1 ป ีและ

ผู้ใหญ่ท่ีอายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ ์500,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บ

ริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีน ้ามันเชื อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 3 เม.ย.2561 และทา่นต้องชา้ระเพ่ิม หากมกีารเรียก

เก็บเพิ่มจากสายการบนิ   

 

อัตรานี ไม่รวมบริการ 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน)  

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินในประเทศรัสเซียก้าหนด 

(23 กิโลกรัมต่อท่าน)  

 ค่าธรรมเนียมการท้าหนังสือเดินทาง 

 ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ทิปไกด์ท้องถิ่นของรัสเซีย และ ค่าทิปทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทาง

ไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,000 บาท (ช้าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออก

เดินทาง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าวีซ่าส้าหรับชาวต่างชาติ 

 ส้าหรับราคานี บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 

 ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 

การชา้ระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 

ส้าหรับการจองทัวร์สว่นที่เหลือจะขอเก็บทั งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท้าการ 

มิฉะนั นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ้าทั งหมด 

 
การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันท้าการแต่ไม่เกนิ 90 วันทา้การ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงินมัดจ้าค่าตัว๋โดยสารของท่านนั นๆ (เง่ือนไขค่ามัดจ้าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 45 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า
ทั งหมด 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 15 วันท้าการ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทวัร์
ทั งหมด 
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 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้องช้าระค่ามัดจ้า 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ (กรณีมีการยื่นวีซ่า) 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้ว (กรณีมีการยื่นวีซ่า) แจ้งยกเลิกก่อนออกตัว๋

โดยสารเครื่องบินบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจา้  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั งหมด  

 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 

บริษัทฯจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก้าลังจะ

ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ นและมีเหตทุ้าให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทาง

ตามก้าหนดได ้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจากสาย

การบิน  โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ตดิต่อว่าสามารถคืนเงิน

ได ้
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ์

จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท้าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับไดต้ามก้าหนดการ
เดินทางของรายการทวัร ์ 

o บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน้าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ

ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเข้าเมือง

พิจารณาแลว้  ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ้านวนทั งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว

ผู้โดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก

เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า 

และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็น

ผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณชิย์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ายการบินก้าหนด 

o ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋า

อาจจะถกูก้าหนดให้ต่า้กว่ามาตรฐานได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับข้อก้าหนดของแตล่ะสายการ

บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่างๆ ในยโุรป/รัสเซยี มกีารรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, 

โรงแรม และสถานที่ตา่งๆ จะมขี้อก้าหนดทีช่ัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่และมีสถานที่

โดยเฉพาะส้าหรับผู้สบูบุหรี่ ทั งนี เน่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ้าตวั ไม่สะดวก

ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
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ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก้าหนดตลอดทั งปี หรือก้าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 

หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั นๆ ปิดท้าการ หรือ ปดิโดยมิได้

แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่

สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม

สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศนั นๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ

เดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้้าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซยี 

ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่า้  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมาก

และห้องพักในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในรัสเซียที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ นอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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