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มอสโคว ์– เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พชุกิ�น 
พิเศษสดุ!! เที �ยวเมืองพชุกิ� น ชมพระราชวงัที �งดงามที �สดุ 

กาล่าดินเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั 
ชมละครสตัวช์ื �อดงัก้องโลก  

ชมพระราชวงัฤดหูนาวเฮอรม์ิเทจและพระราชวงัฤดรู ้อนปีเตอรฮ์อฟ- 
เที �ยวเม ืองพชุกิ� น-ชมพระราชวงัแคทเธอรีน 

จตัรุสัแดง-พระราชวงัเครมลินและสถานีรถไฟใต้ดินที �งดงาม 
ถ่ายรปูวิหารเซนตบ์าซิล-โบสถเ์ซ้นตเ์ซเวียร-์ 

ช้อปปิ� งห้างสรรพสินค้ากมุและตลาดสินค้าพื�นเม ือง 
โดยสายการบินไทย (TG)  

     

 บรษิทัฯ ขอนําท่านเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซยี ซึ �งเป็นประเทศแรกในโลกที �เปลี �ยนแปลงการปกครองจาก
ระบบสมบรูณาญาสทิธริาชยม์าเป็นระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสตใ์นแนวมารก์ซสิตไ์ด้
สาํเรจ็ตั 2งแต่ ค.ศ.1917 จนถงึกาลล่มสลายเมื �อ ค.ศ.1991 และปัจจุบนัไดป้รบัเปลี �ยนการปกครองและเศรษฐกจิมาสูร่ะบบ
ประชาธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลาดเปิด และรอการมาเยอืนจากนกัท่องเที �ยวทั �วโลก กบัสถานที �น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย
รวมทั 2งประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน 

มอสโคว  ์  เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่และยาวนาน 

เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เมอืงท่องเที �ยวที �สาํคญัและยงัเป็นเมอืงหลวงเก่าของสหพนัธรฐัรสัเซยี ตั 2งแต่สมยัของพระเจา้ 
   ปีเตอรม์หาราช ที �นําความเจรญิมาสูป่ระเทศรสัเซยีแบบยุคใหม ่
พชุกิ� น เมอืงที �ตั 2งของสถานที �ท่องเที �ยวที �มคีวามสาํคญัต่อประวตัศิาสตรข์องประเทศหลายๆแห่ง ไม่ว่าจะ

เป็นโบสถ ์พระราชวงั สวนสาธารณะ และอื �นๆอกีมากมาย 
 

Highlight Russia 3 Cities 
7 days 5 nights 
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กาํหนดการเดินทาง   1-7 พ.ค. / 18-24 พ.ค.2562 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ - มอสโคว ์

07.30 น. นัดคณะพรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภมูิ  ช ั %น 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคาน์เตอรเ์ชค็กร ุป๊ Row D  
 สายการบินไทย  เจา้หน้าที
พรอ้มคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
10.30 น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG974 
16.15 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย หลงัผ่านขั !นตอนการตรวจหนงัสอื

เดนิทาง รอรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนั !นนําท่านเดนิทางสูใ่จกลางกรุงมอสโคว ์(เวลาชา้กว่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ชั 
วโมง)  

ค ํ�า รบัประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนั !นนําท่านเขา้สู ่ที�พกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัที�สอง  มอสโคว-์เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที
โรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟในกรุงมอสโคว ์นําท่านเดินทางโดยรถไฟเรว็ สู่นครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ โดย

รถไฟความเรว็สูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช ั �วโมง)  เมื
อเดนิทางถงึ นครเซ้นตปี์
เตอรส์เบิรก์  เมอืงที
สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมื
อ ปี ค.ศ. 1703  นครแห่งนี!มปีระวตัศิาสตรข์องการ
ต่อสูข้องชาวเมอืงหลายครั !ง และยงัเป็นอู่กาํเนิดอาํนาจของการปฏวิตัริสัเซยีที
ส ั 
นสะเทอืนไปทั 
วโลก ถอืไดว้่า
เป็นเมอืงที
สวยงามที
สดุแห่งหนึ
งของโลก ประกอบดว้ย 44 เกาะ เชื
อมต่อกนัดว้ย แม่นํ!า-ลาํคลองอกี 86 สาย 
สวยงามจนไดร้บัฉายาว่า “ราชนีิแห่งยุโรปเหนือ”  นครแหง่นี!เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าของรสัเซยีมานานกว่า 
200 ปี ตวัเมอืงนั !น ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นนครที
สวยและสมบรูณ์มากที
สดุในดา้นงานสถาปัตยกรรมและ
ผงัเมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื!นเมอืง 
บ่าย  นําท่านเดนิทางเพื
อชมความยิ
งใหญ่ของ พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Museum)  ที
ประกอบดว้ยหอ้ง
  ต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานที
แห่งนี! เคยใชเ้ป็นที
รบัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชักาลที
 5  ของ
  ไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี   พรอ้มทั !งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์ กบัพระเจา้ซาร ์นิโคลสั 
  ที
 2 ของรสัเซยีอกีดว้ย  ปัจจุบนัพระราชวงันี!ไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ ที
เกบ็รวบรวมงานศลิปะลํ!า
  ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิ!น รวมทั !ง ภาพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อาท ิลโีอนาโด ดาวนิซี
,  ปิกสัโซ,   
  แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะที
สวยที
สดุและใหญ่ที
สดุของโลกแหง่หนึ
ง (ในบางช่วง
  พระราชวงัเฮอรม์ิเทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซึ�งส่วนใหญ่มิได้ม ีการแจ้งลว่งหน้า ดงันั %น หากวนัที� 
  เดินทาง ตรงกบัช่วงที�ปิดเข้าชม จะเปลี�ยนไปเข้าพระราชวงัอื�นที�เปิดหรอืสถานที�ท่องเที�ยวอื�นที�เปิด
  ให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักลา่ว)   
ค ํ�า  รบัประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนั !นนําท่านเขา้สู ่ที�พกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัที�สาม  เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง ปีเตอรฮ์อฟหรอืปีเตอรก์อฟ Peterhof, Pertergof  ซึ
งเป็นที
ตั !งของ  พระราชวงั

ฤดรูอ้นเปโตรควาเรสต ์ (Petrodvorets) ที
สรา้งขึ!นในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช  พระตําหนกัที
ไดช้ื
อว่า

ปรบัราคาทวัรล์ง_ 6 ก.พ.62 
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เป็น  Russian Versailles  เป็นพระราชวงัที
งดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานนํ!าพุที
พวยพุ่งมาจากรปูปั!นสทีอง
และที
ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง  ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื
นตาตื
นใจกบัประตมิากรรมที
วจิติร
งดงามอลงัการยิ
ง  หอ้งต่างๆ ภายในพระราชวงัประดบัประดาไปดว้ยทองคาํอร่ามเรอืงพรอ้มภาพเขยีนที

สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิค่าได ้สว่นภายนอกประดบัตกแต่งดว้ยพฤกษา
นานาพนัธุ ์และสวนนํ!าพุอนัตระการตา (สาํหรบัฤดรูอ้น หากเป็นฤดหูนาวจะถูกปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลน) 
สวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรั 
งเศส (กรณีที
พระราชวงัปิด จะเปลี
ยนไปเขา้พระราชวงัอื
นหรอื
สถานที
ท่องเที
ยวอื
นตามความเหมาะสม) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื!นเมอืง 
บ่าย  นําท่านเดนิทางสู ่เม ืองพชุกิ%น (Pushkin) อกีหนึ
งเมอืงท่อเที
ยวที
มชีื
อเสยีงที
สดุของรสัเซยี ตั !งอยู่ในเขตนคร
  สหพนัธเ์ซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ ห่างออกไปประมาณ 24 กโิลเมตร ไดร้บัการก่อตั !งขึ!นปีในปี ค.ศ.1710 โดยตวั
  เมอืงแห่งนี!ตั !งอยู่รมิฝั 
งแม่นํ!าเนวา แม่นํ!าสายสาํคญัอกีสายหนึ
งของประเทศ และปัจจบุนัเมอืงพชุกิ!นได ้
  กลายเป็นสถานที
ท่องเที
ยวที
ไดร้บัความนิยมมากแห่งหนึ
ง ที
เตม็ไปดว้ยพระราชวงัและมคีวามสาํคญัต่อ 
  ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของประเทศ  นําท่านเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace)  
  พระราชวงัฤดรูอ้นที
มชีื
อเสยีงมากแห่งหนึ
งของโลก สวนสวยที
ตั !งอยู่บนพื!นที
กว่า 107 เฮคเตอร ์ภายในสวน
  แบ่งออกเป็นสวนแบบเก่าและสวนแบบองักฤษ ซึ
งถูกคั 
นกลางดว้ยบ่อนํ!าขนาดใหญ่ อกีทั !งยงัมพีาวลิเลี
ยนที

  สวยงาม ซงึมคีวามสาํคญัทางสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหนึ
งของเมอืง โดยพระราชวงันั !นถูก
  สรา้งขึ!นในชว่งสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช หรอืในช่วงระหว่างปี 1717-1723 และถูกสรา้งใหม่ในช่วงระหว่าง
  ปี 1743-1756 พระราชวงัแคทเธอรนีเป็นพระราชวงัหลวงอนัเป็นที
พกัผ่อนในฤดรูอ้นของพระมเหสอีงคโ์ปรด
  คอื พระนางแคทเธอรนีที
 1 โดยพระราชวงัถูกสรา้งขึ!นในสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบคลาสสกิ ตกแต่งประดบั
  ประดาผนงัหอ้งดว้ยลายปนูปั!นต่างๆ เพดานเขยีนภาพเฟรสโก ้ที
มคีวามสวยงามมาก ชมห้องอาํพนั  
  (Amber Room) เป็นหอ้งที
ไม่ควรพลาดชม ภายในหองนั !นไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงามมากที
สดุหอ้งหนึ
ง
  ในพระราชวงัแคทเธอรนี โดยเฉพาะภาพที
ใชต้กแต่งตามผนงัและเพดานนั !น สว่นใหญ่มกัสรา้งขึ!นจากอาํพนั
  ทั !งหมด ตกแต่งดว้ยทองคาํเปลวและกระจกอย่างวจิติรงดงาม จนไดร้บัสมญาว่าเป็น สิ
งมหศัจรรยท์ี
 8 ของ
  โลกดว้ย  
  จากนั !นนําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงันิโคลสั หรอืชื
อเดมิเรยีกวา่ Grand Duke Nikolaevsky   
  Palace เป็นสถานที�ให้จดัแสดงศิลปะพื%นเมอืงของรสัเซีย พระราชวงัแห่งนี%ได ้ถกูอนุรกัษ์ไว้ให้เป็น
  สถาปัตยกรรมในสมยัศตวรรษที� 19  ผ ูอ้อกแบบคอืสถาปนิกที�ม ีชื�อเสียงชาวเยอรมนัที�เกิดในรสัเซีย 
  ชื�อวา่ Andrey Stakenshneider  ออกแบบให้แก่ Grand Duke Nikoley  พระราชโอรสองคท์ี� 3 ของพระ
  เจ้านิโคลสัที� 1  พระราชวงันี%ถกูขายให้แก่พระราชสาํนักในปี 1895  ผ ูค้รอบครองคือน้องสาวของพระ
  เจ้านิโคลสัที� 2 จนกระทั �งปี 1990 พระราชวงันี%ได ้ถกูเปลี�ยนให้มีชีวิตชีวาขึ%นอีกคร ั %ง โดยมีห้อง 
  รบัประทานอาหารค ํ�า และมีการแสดงเพื�อการพฒันาให้เป็นสถานที�ท่องเที�ยวให้แวะมาสมัผสั 
  พระราชวงัแห่งนี% 
ค ํ�า  รบัประทานอาหารค ํ�าในพระราชวงั พรอ้มการตกแต่งด้วยความวิจิตรบรรจง  และชมการแสดง 
  พื%นเม ือง การรา่ยราํแบบด้วยท่วงท่างดงามของรสัเซีย ที�สะท้อนถึงประเพณีและวฒันธรรมและการ
  แต่งกายชุดประจาํเผา่ต่างๆ  รวมถึงการแสดงดนตรีโบราณ อาทิ พิณ กีต้าร ์พรอ้มด้วยอาหารวา่ง
  ระหว่างพกัเบรคด้านนอกโรงละคร อาทิ แชมเปญ วอ้ดก้า  คานาเป้คาเวียร ์ แฮม  ชีส หรอืเคร ื�องดื�ม
  นํ%าผลไม้ เป็นต้น 

จากนั !นนําท่านเดนิทางกลบั ที�พกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัที�สี�   เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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  นําท่านเขา้ชม มหาวิหารเซ้นตไ์อแซค สรา้งขึ!นอย่างสวยงามยิ
งใหญ่ โดยไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิก
  ชาวฝรั 
งเศส โดยใชเ้วลาสรา้งถงึ 40 ปี ยอดโดมทาํดว้ยทองคาํแผ่นหนกัถงึ 100 กโิลกรมั นบัเป็นวหิารทรง
  โดมที
สงูที
สดุในโลก ภายในตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและหนิมาลาไคท,์ รปูภาพที
สรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รปูเขยีน
  ไอคอน โบสถ ์ศกัดิ Pสทิธิ Pแห่งนี! เป็นที
นบัถอืของชาวเมอืงอย่างมากเนื
องจากครั !งหนึ
งตวัเมอืงถูกถล่มดว้ย 
  ระเบดิ ของทหารนาซจีนราบคาบไปทั !งเมอืง แต่วหิารเซน้ตไ์อแซค แห่งนี!กลบัอยู่รอดปลอดภยั  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟในนครเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ นําท่านเดินทางโดยรถไฟเรว็ สู่กรงุมอสโคว ์โดย

รถไฟความเรว็สูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช ั �วโมง)   
 เมื�อนําท่านเดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงมอสโคว์ รถโค้ชรอรับที�สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์ จากนั !นนําท่าน

เดนิทางต่อสู ่ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี% Ismaylovsky Market ศนูยก์ลางการคา้ขายของที
ระลกึที
ใหญ่
ที
สดุในกรุงมอสโคว ์อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื!อสนิคา้พื!นเมอืงนานาชนิด ในราคาที
ถูกที
สดุ อาทเิชน่ นาฬกิา
รสัเซยี, ตุ๊กตาแม่ลกูดกหรอืมาโตรชกา, ผา้คลุมไหล่, อาํพนั, ของที
ระลกึต่างๆ และอื
นๆ อกีมากมาย 

ค ํ�า รบัประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคารพื!นเมอืง 
จากนั !นนําท่านเขา้สู ่ที�พกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัที�ห้า   มอสโคว-์ช้อปปิ% งถนนอารบตั-ละครสตัวร์สัเซีย 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน  สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดกาํเนิดแห่งประวตัศิาสตร์

รสัเซยี ที
มอีายุยาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขึ!นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหง่นครเคยีฟ เจา้ชายยรู ิ
โดลโกรกู ีมรีบัสั 
งใหส้รา้งเพื
อใชป้้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที
เป็นเหมอืนหวัใจ
ของกรุงมอสโคว ์ตามความเชื
อของชาวรสัเซยีเครมลนิคอืที
สถติยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลนิ
เป็นพพิธิภณัฑ ์และที
ตั !งสถานที
สาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราช
และสิ
งก่อสรา้งอื
นๆ อกีมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงที
เก่าแก่สาํคญัและใหญ่ที
สดุในเครมลนิ 
โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที
มมีาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพธิรีาชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจา้อวีานและ ชมระฆงัยกัษท์ี
ใหญ่ที
สดุในโลก (หมายเหตุ: จาํกดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ 4 
รอบเท่านั !นคอื 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันั !นกรุณาตรงต่อเวลานดัหมายอย่าง 
เคร่งครดั)  จากนั !นชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี�แชมเบอร  ์ซึ
งเป็นที
เกบ็สมบตัลิํ!าค่าของกษตัรยิร์สัเซยี อนั
ไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราชรถทองคาํ, เครื
องบรรณาการจากราชวงศต่์างๆ ในยุโรปรวมถงึไขอ่ี
สเตอรท์ี
หาชมไดย้ากยิ
ง จากนั !นชมโบสถอ์สัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อวีานชมระฆงัยกัษท์ี

ใหญ่ที
สดุในโลก   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื!นเมอืง 
บ่าย นําท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัสถาปัตยกรรม 
 หลากหลายรปูแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน ฯลฯ จน

ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใตด้นิแห่งเดยีวในโลกที
มศีลิปะที
งดงามยิ
ง และยงัเป็นสิ
งก่อสรา้งที
ชาว
รสัเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิหเ้หน็ถงึความยิ
งใหญ่ มปีระวตัศิาสตร ์ความเป็นชาตนิิยม และวฒันธรรม
ประเพณีอนัสวยงาม ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานีนั !นมคีวามแตกต่างกนัดว้ย ประตมิากรรม โคมไฟระยา้ 
เครื
องแกว้ หนิแกรนิต หนิอ่อน ลว้นแลว้แต่ปราณีตสวยงาม หากไดม้าเยอืนแดนหมขีาวแห่งนี!  จากนั !นนํา 

 ท่านชอ้ปปิ!งย่านถนนอารบตั (Arabat Street) ชื
อถนนนี!ปรากฏมาตั !งแต่ศตวรรษที
 15 ในอดตีเป็นที
อยู่ของ
ชนชั !นขนุนาง และศลิปินที
มผีูอุ้ปถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัเป็นย่านที
พกัของสมาชกิ
ระดบัสงูของพรรคคอมมวินิสต ์ปัจจบุนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดนิที
มชีื
อเสยีงที
สดุของรสัเซยี เป็น
แหล่งของศลิปิน จติรกร รา้นขายของที
ระลกึ รา้นกาแฟ เป็นตน้   
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ค ํ�า  รบัประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนั !นนําท่านเดนิทางไปชม ละครสตัวช์ื�อดงัก้องโลก รสัเซี�ยนเซอรค์สั  เป็นการแสดงของสตัว ์
  แสนร ูท้ี�ไม ่ควรพลาด เช่น สุนัข แมวนํ%า ลิง ม ้า ฯลฯ รวมทั %งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด
  โผนจากนักแสดงมืออาชีพ (หากมีการงดแสดงโดยทางโรงละครมิได้แจ้งล ่วงหน้า ขอสงวนสิทธิp ในการ
  เปลี�ยนแปลงรปูแบบเป็นการแสดงอื�นแทน หรอืไม ่สามารถแทนด้วยการแสดงใด จะเปลี�ยนเป็นบริการ
  ท่องเที�ยวรปูแบบอื�นแทนหรอืคืนเงินค่าเข้าชมให้กบัท่าน)   

จากนั !นนําท่านเขา้สู ่ที�พกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัที�หก  มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที
โรงแรม 
 นําท่านเขา้ชม วิหารเซน็ต ์เดอะซาเวียร ์ สรา้งขึ!นเมื
อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี
 1 

เพื
อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และแสดงกตญั^ุตาแด่พระเป็นเจา้ที
ทรงชว่ยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จาก
สงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูนํ้าพรรคคอมมวินิสต์
ในขณะนั !นไดส้ั 
งใหทุ้บโบสถท์ิ!ง เพื
อดดัแปลงเป็นสระว่ายนํ!าที
ใหญ่ที
สดุในโลก จนเมื
อปี ค.ศ.1994
ประธานาธบิดบีอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้กีารก่อสรา้งวหิารขึ!นมาใหม่ ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทั !งประเทศ ซึ
ง
จาํลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์วหิารนี!จงึกลบัมายนืหยดัที
เดมิอกีครั !งโดยสรา้งเสรจ็สมบรูณ์และทาํ 

 พธิเีมื
อวนัที
 19 สงิหาคม ค.ศ.2000 ปัจจุบนัวหิารนี!ใชใ้นการประกอบพธิกีรรมสาํคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี  
จากนั !นนําท่านสู ่จตัรุสัแดง Red Square ที
มคีวามสาํคญัในหน้าประวตัศิาสตรก์ารเมอืงรสัเซยี เป็นสถานที

สาํคญัตั !งอยูใ่จกลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตุัรสัที
สวยงามที
สดุในโลก เป็นสถานที
เกบ็ศพเลนินศาสดาของ
ประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหนิแกรนิต และหนิอ่อน ดา้นหน้าจตุัรสัแดงนั !น เป็นที
ตั !งของกโิลเมตรที
ศนูย์
ของรสัเซยี และมลีานกวา้งของจตุัรสัแดงนี!มพีื!นที
กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาํหน้าที
เป็นสถานที
จดั
งานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายยุคหลายสมยั บรเิวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานที
ท่องเที
ยว
อื
นๆ รายรอบอกีมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลนิ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรร์สัเซยี และหา้งสรรพสนิคา้กุม 
เป็นตน้  ใหท้่านถ่ายรปูกบั วิหารเซน็ตบ์าซิล สญัลกัษณ์ของกรุงมอสโคว ์ที
สรา้งขึ!นโดยพระเจา้อวีานจอม
โหด อนุสรณ์สถานของผูนํ้าพรรคบอลเชวคิ ที
ปัจจุบนัล่มสลายไปกบัความยิ
งใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สรา้ง
ในสมยัพระเจา้อวีานที
 4 จอมโหด ดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลาก 

 สสีนั สวยงาม จนนกัท่องเที
ยวเรยีกกนัว่า โบสถล์กูกวาด สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาว
รสัเซยี Postnik Yakovlev ที
หลงัจากสรา้งเสรจ็กถ็ูกควกัดวงตาทั !งสองขา้ง โดยคาํสั 
งของพระเจา้อวีานที
 4 
หรอืกษตัรยิอ์วีานผูโ้หดรา้ย ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี!มาก จงึมคีาํสั 
งใหป้นูบาํเหน็จ
แก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั !งสอง เพื
อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั !นสามารถสรา้งสิ
งที
สวยงามกว่านี!
ไดอ้กี  อสิระใหท้่านชอ้ปปิ!งที
ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum Department Store) ที
หรหูรามากที
สดุในรสัเซยี 
แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั 
วโลก เป็นแหล่งชอ้ปปิ!งของเศรษฐรีสัเซยี ตวัอาคารและภายในตกแต่ง
อย่างงดงามหรหูรา   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื!นเมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่“ เนินเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรอืเลนินฮิลส  ์Sparrow Hills” จุดชมววิที
มองเหน็ทศันียภาพของ

กรุงมอสโควที
อยู่เบื!องล่างไดโ้ดยทั !งหมด จงึทาํใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดตีเลอืกเนินเขา
นกกระจอกแหง่นี!เป็นที
ตั !งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื!นที
ดงักล่าวเป็นที
ตั !งของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์และเป็น
จุดชมววิที
สวยที
สดุในมอสโคว ์และใหท้่านถ่ายรปูกบัความสวยงามของอาคารหลกัของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์
เป็นมหาวทิยาลยัที
เก่าแก่ที
สดุและใหญ่ที
สดุในรสัเซยี โดยรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบสตาลนิที
เป็นเอกลษัณ์
ของการก่อสรา้งอาคารแบบรสัเซยี ไดร้บัการก่อตั !งขึ!นในปี 1755 โดยมคิาอลิซอฟ นกัวชิาการรสัเซยีใน
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ช่วงเวลานั !น มหาวทิยาลยัที
ไดร้บัการตั !งชื
อตามเขาในปี ค.ศ.1940  ใหท้่านถ่ายรปูกบัภายนอกของอาคาร
มหาวทิยาลยัที
มรีปูแบบการสรา้งที
มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัแบบรสัเซยี  

 สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบิน โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์(เนื�องจากการจราจรใน 
กรงุมอสโควค์ ่อนขา้งหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาํเป็นต้องเผื�อ 
เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน 

18.25 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG975 
 

วนัที�เจด็  กรงุเทพฯ 

07.30 น.  เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.. 
 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี-ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื-นๆ ที-ไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทั �งนี� เพื-อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดการเข้าชมสถานที-และพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัร์
ที-เดินทาง สถานที-ใดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ@ ในการเปลี-ยนแปลงเข้าสถานที-อื-น

ทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้ กรณีที-ไม่สามารถจดัทดแทนได้ 
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อตัราค่าบริการ 1-7 พ.ค.2562  
 

Hilight Russia 3 Cities / TG 

มอสโคว-์เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พชุกิ�น 7 วนั 
ราคารวมตั Aว ราคาไม่รวมตั Aว 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 65,300 37,900 
เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 63,500 37,900 
เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 60,500 34,900 

พกัเดี�ยวเพิ�ม ท่านละ 7,900 7,900 
 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถิ-น, ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท  
ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 

 
อตัราค่าบริการ 18-24 พ.ค.2562 
 

Hilight Russia 3 Cities / TG 

มอสโคว-์เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พชุกิ�น 7 วนั 
ราคารวมตั Aว ราคาไม่รวมตั Aว 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 58,900 37,900 
เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 57,300 37,900 
เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 53,300 34,900 

พกัเดี�ยวเพิ�ม ท่านละ 7,900 7,900 
 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถิ-น, ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท  
ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 

 

                    **ราคาขา้งตน้รวมรายการทวัร ์ตั �วเครื�องบิน** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ@ ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ�ามนั ในกรณีที-สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ-มเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํ-ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางนี�ต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที-เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ-ากว่า 25 ท่าน  และจะต้องชาํระมดัจาํ 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านที-มีตั Aวของสายการบินอื-นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั Aวโดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเนื-องจากมีการเกี-ยวข้องกบัการจองห้องพกัและจาํนวนของบริการและห้องพกัที-มี  

ปรบัราคาทวัรล์ง_ 6 ก.พ.62 

ปรบัราคาทวัรล์ง_ 6 ก.พ.62 
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อตัรานี�รวมบริการ 
 ค่าตั 0วเครื�องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั 2นประหยดั  เส้นทาง กรุงเทพฯ- มอสโคว์-กรุงเทพฯ รวมถึงค่าเดินทางรถไฟ

ความเร็วสูงเส้นทาง มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ชั 2นมาตรฐาน  
 ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (สองท่านต่อหนึ�งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที�ต่าง  ๆตามรายการที�ระบุ 
 ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที�ยวตามรายการที�ระบุ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
 ค่าบริการหวัหน้าทวัร์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ ที�คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับซึ�งเด็กอายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี 

วงเงนิคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั2น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื�น  ๆอันเกิดจากอุบติัเหตุ อาท ิค่าตั 0ว
โดยสาร, ค่าที�พกั, ค่าอาหารหรืออื�น  ๆทั 2งนี2เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษทัประกันฯ) 

 ค่าภาษีนํ2ามันเชื2อเพลิงและค่าประกันภยัการเดินทางที�มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ�งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วนัที� 6 ก.พ.
2562 หากมีเพิ�มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผนัค่านํ2ามันหรือภาษีใด  ๆจะต้องมีการชําระเพิ�มตามกฏและเงื�อนไขของสาย
การบิน   

 ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

อตัรานี�ไม่รวมบริการ 
 ค่านํ2าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)  
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าทปิพนักงานขบัรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ�นในรัสเซยีและหวัหน้าทวัร์ ที�เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,000 บาท 

ชําระพร้อมค่าทวัร์ส่วนที�เหลือก่อนเดินทาง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�สั �งเพิ�มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารที�ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าทําใบอนุญาตที�กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
 ค่านํ2าดื�มระหว่างทวัร์ (ไม่ได้แจกนํ2าดื�มระหว่างทวัร์) 
 ค่าภาษีท่องเที�ยวหากมีการเก็บเพิ�ม 
 ค่าประกันการเดินทางที�นอกเหนือจากรายการทวัร์ 

 

การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ
งท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที
เหลอืจะขอ
เกบ็ทั !งหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนั !นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Pในการคนืเงนิค่ามดัจาํทั !งหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทาํการแต่ไม่เกนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Pในการคนืเงนิมดัจาํค่าตั lวโดยสารของท่าน

นั !นๆ (เงื
อนไขค่ามดัจาํตามที
ทางสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Pในการคนืเงนิมดัจาํทั !งหมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Pในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั !งหมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื
นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามที
สถานทตู

เรยีกเกบ็ (กรณีท่านที
ตอ้งยื
นวซ่ีา) 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้ (กรณีที
มกีารทาํวซ่ีา) แจง้ยกเลกิก่อนออกตั lวโดยสารเครื
องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Pใน

การคนืค่ามดัจาํ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั lวโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Pในการคนืค่าทวัรท์ั !งหมด  
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หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
o กรณีที�มีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั 2งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผู้เดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่าง  ๆเกิดขึ2นและมี

เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ Jในการคืนเงนิ จนกว่าจะได้รับการยืนยนั
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที�บริษทัทวัร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงนิได้  

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื�องจากภยัธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่าง  ๆและอื�น  ๆที�มีเหตุทําให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการทวัร์  

o บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของห้ามนําเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใด ก็ๆตามที�กองตรวจคน
เข้าเมืองพจิารณาแล้ว ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั 2งหมดหรือบางส่วน 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื�องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที�พาํนักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ�งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที�สายการบินกําหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที�ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที�ยวบิน 

o ในบางรายการทวัร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ2าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ�ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั 2งนี2ขึ2นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Jไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ2าหนักส่วนที�
เกิน 

o ในประเทศต่าง  ๆในรัสเซยี มีการรณรงค์เรื�องการงดสูบบุหรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ต่าง  ๆจะมีข้อกําหนดที�
ชดัเจนในเรื�องการสูบบุหรี� และมีสถานที�โดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหรี� ทั 2งนี2เนื�องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที�ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชกิในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั �วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั 2งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการกําหนดตลอดทั 2งปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวนัที�
สถานที�เข้าชมนั2น  ๆปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที�คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพื�อให้ท่านได้เข้าชมสถานที�ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงนิ
ค่าเข้าชมนั2น  ๆตามเงื�อนไขราคาที�ได้รับจากทาง บริษทั supplier ประเทศนั2น  ๆแต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ�งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที�ดังกล่าวได้ ทางบริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงนิใด  ๆให้แก่ท่าน 
เนื�องจากได้ชําระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงที�เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ�งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป/รัสเซยี ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ 
ดังนั2นขอให้พจิารณาก่อนการจองทวัร์ 

 
ข้อม ูลเพิ�มเติมเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื
องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดี
ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
อาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ ีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดี�ยว แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องค ู่และ 1 ห้องเดี�ยว กรณี
ที�มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไม่มเีครื
องปรบัอากาศเนื
องจากอยู่ในแถบที
มอุีณหภมูติํ
า  
3. กรณีที
มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ!นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิ Pในการปรบัเปลี
ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื
อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที
มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที
เป็นหอ้งเดี
ยวอาจเป็นหอ้งที
มขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง
อาบนํ!า ซึ
งขึ!นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั !นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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