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 รสัเซยี [มอสโคว ์- เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 

8 วนั 5 คนื 
 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

มนีาคม : 14 – 21 , 28 ม.ีค. – 4 เม.ย. 
59,900.- 

เมษายน : 5-12  65,900.- 
เมษายน : 9 – 16, 10 – 17, 12 – 19  69,900.- 
เมษายน : 26 เม.ย.- 3 พ.ค. 

พฤษภาคม : 4-11 63,900.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า 
โรงแรมที่พกั หรอื

เทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ   ✈ ✈ ✈   

2 ดูไบ – มอสโคว –  เนนิเขาสแปรโ์รว ์ ✈ ✈ O KORSTON HOTEL    

3 
สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์–                                          

ถนนอารบัต  – ชอ้ปป้ิงที ่IZMAILOVO MARKET – ละครสตัว ์
O O O KORSTON HOTEL    
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เชญิทอ่งเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยโุรปและเอเชียไวด้ว้ยกัน ออกมาเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวศลิปะรัสเซยี เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล 

(Saint Basil's Cathedral) หรือทีรู่ จ้ักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชว ังเครมลิน  (Grand 

Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจา้ซาร์ ชอ้ปป้ิงส ินคา้พื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET 

ตลาดทีใ่หญ่และถกูที่สดุของประเทศ น าท่านบินภายสู่เมืองเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) 

เมืองของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เขา้ชมพพิิธภณัฑ์เฮอรม์ ิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บ

รวบรวมงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้  เยือนพระราชวงัเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) 

ทีง่ดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานน ้าพุ  และทานอาหารค ่าในพระราชวงันโิคลสั (Nicholas Palace)           

       ***ชมการแสดงละครสตัว์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัว์แสนรูท้ี่ ไมค่วรพลาด*** 

 

วนัแรกของการเดนิทาง     กรุงเทพฯ 
 
22.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

วนัแรกของการ

เดนิทาง           
กรุงเทพ  
 

วนัที่สองของการเดนิทาง        ดูไบ – มอสโคว –  เนนิเขาสแปรโ์รว์ 

02.00 น. ออกเดนิทางสู่ ดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เทีย่วบนิที ่EK 371 

***บสั1 ต ัง้แตว่นัที ่27 ม.ีค. 2560 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 02.05 น. 

และถงึดูไบ เวลา 05.35 น.*** 

***บสั2 ออกเดนิทางเทีย่วบนิที ่EK385 เวลา 01.05 น. และถงึดูไบ เวลา 

05.00 น.  

และ ต ัง้แตว่นัที ่27 ม.ีค. 2560 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.15 น. และ

 

4 
พระราชวังเครมลนิ – พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรี ่– จัตุรัสแดง –                                          

โบสถเ์ซนตบ์าซลิ –  บนิภายในสู่นครเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์ 
O O ✈ BALTIYA HOTEL  

5 มหาวหิารเซนตไ์อแซค – พิพิธภัณฑเ์ฮอรม์เิทจ O O O BALTIYA HOTEL  

6 
พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังแคทเธอรนี – ทานอาหารค ่า 

ในพระราชวงันโิคลสั และ ชมการแสดงพืน้เมอืง 
O O O BALTIYA HOTEL 

7 ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล  – สนามบนิ  O O ✈  

8 ดูไบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
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ถงึดูไบ เวลา 04.45 น.*** 

05.50 น. ถงึสนามบนิดูไบ น าท่านเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางต่อ  
10.00 น. ออกเดนิทางต่อสู่กรุงมอสโคว โดยสายการบนิอิมเิรท เทีย่วบนิที ่EK 133 

***ต ัง้แตว่นัที ่27 ม.ีค. 2560 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.40 น. และ

ถงึมอสโคว ์เวลา 13.50 น.***  

 

14.20 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลา

ทอ้งถ ิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรแลว้ น าเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวท ี่

สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสูง

เจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ นอกจากนียั้งมแีผงลอยขายของทีร่ะลึกในราคาถูก

ตัง้อยู่เป็นจ านวนมากทีท่่านสามารถเลอืกซือ้และต่อรองราคาไดด้ว้ย  

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม KORSTON HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  
วนัที่สามของการเดนิทาง สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค – วิหารเซนตซ์าเวียร ์–  

                                         ถนนอารบตั  – ช้อปป้ิงที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสตัว์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถ ือไดว่้ามคีวามสวยงามมากที่สุดใน

โลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถาน ีความสวยงาม

ของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสุดที่สตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ า

สหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานนัีน้เป็น

ลักษณะของ Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพื่อระลกึถงึ

คุณความดขีองวรีบุรุษ ซึ่งจะสือ่ออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า 

ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้น

ใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรัสเซยี สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัย

ชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ ี ่1 ใช ้

เวลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี น าท่านสู่ถนนอารบตั เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 

กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมี

ศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย น า

ท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ อสิระใหท้่านได ้
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เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกท ี่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย , 

ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผา้คลุมไหล่, อ าพัน, ของทีร่ะลกึต่างๆ และอืน่ๆอกีมากมาย     

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าท่านชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ ี ่ไม่ควร

พลาด เช่น สุนัข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด

โผนจากนักแสดงมืออาชพี  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาท ีพัก 

15 นาท ีและช่วงหลังอกี 45 นาท ีจากนียั้งมบีรกิารถ่ายรูปกับสัตวต่์างๆ และมขีอง

ทีร่ะลึกดว้ย ***กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไม่ม ี

การแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท *** 

 

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม KORSTON HOTEL   หรอืเทยีบเทา่   

วนัที่สีข่องการเดนิทาง พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัุรสัแดง – 

                                          โบสถเ์ซนตบ์าซลิ –  บนิภายในสูน่ครเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มี

ประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่น

ทีสุ่ดในยุโรป น าท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin 

Palace)ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หา

ราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์  ปัจจุบันเป็นทีป่ระชุมของรัฐบาลและที่

รับรองแขกระดับประมุ ขของประเทศ น าท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์

อัสสัมชัญ โบสถอ์ันนันซเิอช่ัน โบสถอ์าร์คแอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน และเขา้

ชมดา้นในโบสถอ์ัสสัมชัญ ซึง่เป็นโบสถท์ ี่ส าคัญใชใ้นงานพิธกีรรมทีส่ าคัญ เช่น 

การประกอบพิธบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระเจา้

ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีสุ่ดในโลกเพื่อ

น าไปตดิบนหอระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆังแตก ชมปืน

ใหญ่พระเจา้ซาร์ท ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที่สุดในโลกทียั่งไม่เคยมกีารใชย้ิง

เลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญั

จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) น าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์อาร์เมอรี่ (The 

Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑท์ ีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสม

ของเจา้ชายมัสโควี ่ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสม

ของมีค่าท ี่ดที ี่สุดของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14  ถ ึงช่วงตน้ครสิต์ศตวรรษที ่
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20 พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพิพิธภัณฑท์ ีเ่ก็บรวบรวมทรัพย์สมบัตขิอง

พระเจา้แผ่นดนิทีส่มบูรณ์แบบ ซึง่อกี 2 ท ีอ่ยู่ท ีอ่ังกฤษ และ อหิร่าน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี   

บา่ย น าชมจ ัตุรสั แดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของ

เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทาง

ศาสนา หรือการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยคริสตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบัน

สถานที่แห่งนีใ้ชจั้ดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน 

และวันที่ระลึกสงครามโลกครัง้ท ี่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ ของ

กลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ วหิ ารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสัีนสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะ

รัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวเิออร ์

ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจาก

ทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสตน์ ามาประดับ ไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 ชม

หา้งสรรพสินคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของ

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

น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ท ี่เก็บศพสรา้งดว้ยหิน

อ่อนสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู่  

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพื่อบนิสู่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบิร ์ก 

(อิสระอาหารค ่าภายในสนามบนิ) 

 

…….. น.         ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร ์ก โดยสายการบิน......เที่ยวบิน

ที…่…..(เนือ่งจากประเทศรัสเซีย เขม้งวดกับน ้าหนักกระเป๋ามาก ก าหนดใหไ้ม่

เกนิ 20 ก.ก. และบางครัง้อาจจะน ากระเป๋า Hand Carry ของท่านมาช่ังรวมดว้ย

ซึง่อาจจะท าใหท้่านตอ้งจ่ายค่าน ้าหนักเพิ่ม จึงขอใหทุ้กท่านค านวณน ้าหนัก

กระเป๋าใหด้)ี   

 

…….. น.         ถงึสนามบนิปุกคาวา (PULKOVO) นครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์  

 น าเขา้สู่ท ีพั่กโรงแรม BALTIYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

วนัที่หา้ของการเดนิทาง   มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าชมความงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอรส์เบิร ์ก (St. Petersburg) ที่สรา้ง     

โดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราชเมื่อปี  ค.ศ.1703 ไดรั้บฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรป

เหนือ”  ผ่านชมโบสถห์ยดเลอืด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรา้งขึ้น
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บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซาน

เดอรท์ ี ่3 ทรงสรา้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา น าเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค 

(St. Isaac’s Cathedral) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นมหาวหิารทีส่วยงามทีสุ่ด และใหญ่เป็น

ล าดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน 

โบสถศั์กดิ์สทิธิแ์ห่งนีเ้ป็นที่นับถอืของชาวเมอืงอย่างมาก เนือ่งจากครัง้หนึ่งตัว

เมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่มหาวหิารเซ็นตไ์อ

แซคแห่งนี ้

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี    

บา่ย น าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ย

หอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานทีแ่ห่งนีเ้คยใชเ้ป็นที่รับรองการเสด็จเยือน

รัสเซยีของรัชกาลที ่5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรไีทย-รัสเซยี   ปัจจุบัน

พ ระราชวังนี้ไ ด ถู้ก ใ ชเ้ป็น  เข า้ชมพิพิธภ ัณฑ์ เฮอ ร์มิเทจ(Hermitage 

Museum)  ที่เก็ บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิ้น  รวมทั ้ง

ภาพเขียนของจติรกรเอกระดับโลก เช่น ลโีอนาโด ดาวนิซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, 

แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑศ์ลิปะทีส่วยทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดของโลกแห่งหนึง่   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่กโรงแรม BALTIYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที่หกของการเดนิทาง  พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรนี   

                                           – ทานอาหารค ่าในพระราชวงันโิคลสั และ ชมการแสดงพืน้เมอืง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าเดนิทางสู่เมอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึง่เป็นทีตั่ง้ของ พระราชวงัฤดูรอ้น 

เปโตรดวา เรสต์ (Peterhof Palace) ที่ส รา้งขึ้นในสมั ยพ ระ เจ า้ปี เตอร ์  

มหาราช พระต าหนักทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงาม

โดดเด่นดว้ยอุทยานน ้าพุท ีพ่วยพุ่งมาจากรูปป้ันสทีองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 

แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตืน่ใจกับประตมิากรรมทีว่จิติรงดงาม

อลังการยิ่ง หอ้งหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับดว้ยทองค าอร่ามเรอืงพรอ้ม

ภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่า

ได  ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ ์และสวนน ้าพุอันตระการตา

สวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝร่ังเศส 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี    

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงTsarskoye Selo หรอื เมอืงพุชกิน้ (Pushkin) เมอืงนีเ้ป็นที่  
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ประทับในฤดูรอ้นของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกดิขึน้ในวันที ่2 เมษายน 

ค.ศ.1917 พระเจา้นโิคลัสที ่2 พรอ้มสมาชกิในราชวงศถ์ูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ 

คณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเป็นประวัตศิาสตรห์นา้สุดทา้ยในเมอืงพุชกิ้นและราชวงศ ์    

โรมานอฟทีย่าวนานกว่า 200 ปี น าเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine 

Palace) ภาย ในพุชกิ้นวิลเลจ  (Pushkin Village) ด ว้ยสถาปัตยกรรม

ผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศลิปะแบบโรโคโค(Rococo) ตัวอาคาร

ทาสฟ้ีาสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปล่ังภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆนับ

รอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  ทีทุ่กท่านจะตอ้งประทับใจ อสิระ

ใหท้่านเดินชมสวนอันร่มรืน่งดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงได ้

ตามอัธยาศัย 

ค ่า รบัประทานอาหารอาหารพืน้เมอืงในพระราชวงันโิคลสั (Nicholas Palace) 

จากน ัน้ชมการแสดงศลิปะพืน้เมอืงของชาวรสัเซีย ทีม่ชี ือ่เสียงในการแสดง 

การเตน้ร า การรอ้งเพลง การแตง่กายชุดประจ าชาต ิ ตามเผา่ตา่งๆ ซึ่งทา่น

จะสนุกสนาน และประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมีบริการอาหารวา่ง 

อาทเิชน่ ไขป่ลาคารเ์วยีร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 

 

 น าเขา้สู่ท ีพั่กโรงแรม BALTIYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง  ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล  – สนามบนิ 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าเข้าชมป้อมปีเตอร ์แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่ง

ในอดตีเคยใชเ้ป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมอืงเป็นป้อมปราการทีส่รา้งขึน้พรอ้มๆ 

กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใชเ้ป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกใน

ราชวงศ ์โรมานอฟทุกพระองค ์ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี    

13.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

16.35 น   ออกเดนิทางกลับสู่ดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่ EK 176   

***คณะเดินทางต ัง้แตว่นัที ่27 ม.ีค. 2560 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

17.00 น. และถงึดูไบ เวลา 00.05 น.***      

 

23.45 น. ถงึสนามบนิดูไบ น าท่านเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางต่อ  
วนัที่แปดของการเดนิทาง          ดูไบ – กรุงเทพ 

03.30 น. ออกเดนิทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 376   
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***คณะเดินทางต ัง้แตว่นัที ่27 ม.ีค. 2560 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

03.40 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 12.50 น.***      

12.35 น   คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  
 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : รสัเซยี (มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์) 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์

 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

มนีาคม : 14 – 21 , 28 ม.ีค. – 4 เม.ย. 
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          อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 59,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 59,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ EK ลดทา่นละ  20,000.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซ่ีารสัเซยี 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

                 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  เมษายน : 5-12 

 

 

         อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 65,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

65,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 65,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

65,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ EK ลดทา่นละ  24,000.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซ่ีารสัเซยี 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 
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ก าหนดวนัเดนิทาง :  เมษายน : 9 – 16, 10 – 17, 12 – 19  

 

         อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 69,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

69,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ EK ลดทา่นละ  27,000.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซ่ีารสัเซยี 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

 

 

 

 

พฤษภาคม : 4-11 

 

         อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 63,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

63,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 63,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 
63,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  เมษายน : 26 เม.ย.- 3 พ.ค. 
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 *กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ EK ลดทา่นละ  19,000.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซ่ีารสัเซยี 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

 

                          
                          

อตัรานีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิอนิเตอรส์ายการบนิเอมเิรสต ์ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ใน

กรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน จ านวนคนและมค่ีาใชจ่้ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศรัสเซยี ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  

3. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ 

6. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

8. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

9. ค่ามัคคุเทศกจ์ากทางเมอืงไทยของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง  (ไม่รวมทปิ) 

10.  คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในประเทศรสัเซียและพนกังานขบัรถทอ้งถิน่รสัเซียตลอดรายการเดนิทาง 

11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
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 2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครือ่งดื่มท ี่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเก ิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาร ์ตอ่คน ตอ่วนั : 8x3 = 24 ดอลลาร)์ 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน หลังจากทีช่ าระมัดจ าทันท  ี

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก 

    ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า4-5ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและที่น ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให ้ห ้องพกัแบบห้องเดี่ยว 

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

รสัเซียไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไม่มี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในรัสเซยี มลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผู้มเีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเท ีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดใน

การเดนิทาง ทั ้งนีท้างบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรอืความเสยีหายที่เก ิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนือ่งจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล

, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ
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เท ีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ ิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วน

งานทีเ่ก ี่ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดง

เหตุผล เนือ่งจากเป็นสิทธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเท ีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขที่

บรษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีท ีผู่ร่้วมเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบัิติ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นท ีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถึงมสีิง่ผิด

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น 

หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสิทธดิงักล่าว บรษิ ัท จะ

ยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ่งรว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 


