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รหสัโปรแกรมทวัร ์DME EK010  RS IN TRAIN DEC17-EK-W07 

 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กนัยำยน : 23 – 30, 27 ก.ย. – 4 ต.ค. 

ตลุำคม : 10 – 17, 24 – 31, 27 ต.ค. – 3 พ.ย.   

พฤศจกิำยน : 14 – 21, 28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

ธนัวำคม :  5 – 12  

55,900.- 

ธนัวำคม :  26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 61 (เทศกำลปีใหม)่ 66,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈   

รสัเซยี in Train (รถไฟดว่น) 

[มอสโคว ์- ซำรก์อรส์ - เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 

8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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เชญิท่องเทีย่วแดนหมขีาว ดนิแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยโุรปและเอเชยีไวด้ว้ยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวศลิปะรัสเซีย เทีย่วชมเมอืงมอสโคว  ์(Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถเ์ซนตบ์ำซลิ (Saint Basil's 

Cathedral) หรือที่รูจั้กในนามโดมหัวหอม เข ้ำชมพระรำชวงัเครมลิน  (Grand Kremlin Palace)          

ที่ประทับของพระเจา้ซาร์ ชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของ

ประเทศ น าทา่นบนิภายสูเ่มอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) เมอืงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เขำ้ชม

พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ เยอืน

พระรำชวงัเปโตรวำเรส (Peterhof Palace) ทีง่ดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานน ้าพุ   

       ***ชมกำรแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นกำรแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี ่ไมค่วรพลำด*** 

***ทำนอำหำรค ำ่ในพระรำชวงันโิคลสั (Nicholas Palace)***           

***น ัง่รถไฟดว่นสูน่ครเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์*** 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 
22.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคำนเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

วนัแรกของกำร
เดนิทำง           
กรงุเทพ  
 

2 
ดไูบ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์– สถานรีถไฟใตด้นิ         

กรงุมอสโคว ์
✈ ✈ O SUNFLOWER HOTEL   

3 
มอสโคว ์– ซารก์อส – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ชอ้ปป้ิงที ่

IZMAILOVO MARKET – ละครสตัว ์
O O O SUNFLOWER HOTEL   

4 
พระราชวังเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จัตรัุสแดง –                                          

โบสถเ์ซนตบ์าซลิ  
O O O SUNFLOWER HOTEL   

5 น ัง่รถไฟดว่นสูน่ครเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ O O O 
PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 

6 
พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังแคทเธอรนี – ทำนอำหำรค ำ่ 

ในพระรำชวงันโิคลสั และ ชมกำรแสดงพืน้เมอืง 
O O O 

PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 

7 ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – สนามบนิ  O O ✈  

8 ดไูบ – กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  
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วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    ดไูบ – มอสโคว – เนนิเขำสแปรโ์รว ์– สถำนรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ 

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 371 

***คณะเดนิทำงต ัง้แตว่นัที ่14 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเทีย่วบนิที ่   

EK 371 เวลำ 02.00 น. แลถงึดไูบ เวลำ 06.00 น.***  

 

05.35 น. ถงึสนามบนิดไูบ น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  
09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุมอสโคว ์โดยสำยกำรบนิอมิเิรท เทีย่วบนิที ่EK 133  

***คณะเดนิทำงต ัง้แตว่นัที ่14 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเทีย่วบนิที ่  

EK 133 เวลำ 10.00 น. แลถงึมอสโคว ์เวลำ 14.20 น.*** 

 

13.50 น. ถงึสนำมบนิดำมำเดยีดำวำ กรุงมอสโคว  ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้ น าเดินทางสู่เนนิเขำสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวที่

สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงู

เจ็ดตกึที่สรา้งในสมัยสตาลนิ นอกจากนี้ยังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถูก

ตัง้อยู่เป็นจ านวนมากที่ท่านสามารถเลอืกซือ้และต่อรองราคาไดด้ว้ย น าท่านชม

สถำนรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดว้ย

ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากชว่ง แรกสุดทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซ

เวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของ 

Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึคุณความดี

ของวรีบุรุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาด

ประดับลวดลายแบบโมเสก 

 

ค ำ่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL   หรอืเทยีบเทำ่  
วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง มอสโคว ์– ซำรก์อรส์ – วหิำรเซนตซ์ำเวยีร ์– ชอ้ปป้ิงที ่IZMAILOVO  

                                             MARKET – ละครสตัว ์

เชำ้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เดนิทางสูเ่มอืงซำรก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนี้เปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะ

เมืองซากอร์สไดเ้ป็นที่ตั ้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่14-17  เป็นทีแ่สวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอน
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ศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์

ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมอืงมี

ยอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มี

โลงศพสีเงนิของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่

ศ รัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อสัสมัช ัญ 

(Assumption Cathedral) โบสถท์ีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งใน

สมัยพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญที่จตุรัส

วหิารแห่งเคลมลนิ  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถ์

เก่าแก ่สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มแีท่น

ส าหรับประกอบพธิขีองพระสังฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งใน

สมัยของพระนางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทีจ่ัตุรัสวหิารแห่ง

พระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าชมบ่อน ้ำศกัด ิ์ส ิทธิ์ (Chapel Over the 

Well)  ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บำ่ย น าเขา้ชมวหิำรเซนตซ์ำเวยีร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้น

ใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชัย

ชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใช ้

เวลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี น าท่านสู่ถนนอำรบตั เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 

กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของที่ระลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมี

ศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย น า

ท่านสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ อสิระใหท้่านได ้

เลือกซือ้สนิคา้พื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, 

ตุ๊กตา แมล่กูดก, ผา้คลมุไหล,่ อ าพัน, ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย     

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าทา่นชมกำรแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ี ่ไมค่วร

พลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด

โผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 

15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนี้ยงัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์่างๆ และมขีอง

ทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไม่มี

การแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 
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 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่   

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง พระรำชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ำรเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – 

                                          โบสถเ์ซนตบ์ำซลิ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าท่านชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มี

ประชากรอยูอ่าศัยกวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่น

ที่สุดในยุโรป น าท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระรำชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin 

Palace)ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หา

ราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอรส์เบริก์  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่

รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสู่จัตุ รัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์

อัสสัมชญั โบสถอ์ันนันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน และเขา้

ชมดา้นในโบสถอ์ัสสัมชัญ ซึง่เป็นโบสถท์ี่ส าคัญใชใ้นงานพธิีกรรมที่ส าคัญ เช่น 

การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระเจา้

ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีสุ่ดในโลกเพือ่

น าไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืน

ใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่ังไมเ่คยมกีารใชย้งิ

เลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน (หำกมพีธิกีรรมทำงศำสนำโบสถอ์สัสมัชญั

จะไม่อนุญำตให้เข้ำชมด้ำนใน) น าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์อำร์เมอรี่ (The 

Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสม

ของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสม

ของมคี่าที่ดทีี่สุดของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่

20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิอง

พระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ีอ่งักฤษ และ อหิรา่น 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

บำ่ย น าชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่ เป็นเวทีของ

เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทาง

ศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบัน

สถานทีแ่ห่งนี้ใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน 

และวันที่ระลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ ของ
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กลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ วหิำรเซนต์บำซิล(Saint Basil’s 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะ

รัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์

ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจาก

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

หำ้งสรรพสนิคำ้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของ

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

น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถำนเลนนิ ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหนิ

ออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่ 

ค ำ่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่    

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง  น ัง่รถไฟดว่นสูน่ครเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดนิทางสู่เมอืงเซนตปี์เตอร์

สเบริก์  

 

  น าชมความงดงามของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) ที่สรา้ง     

โดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราชเมื่อปี  ค.ศ.1703 ไดรั้บฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรป

เหนอื” ผา่นชมโบสถห์ยดเลอืด (Church of Christ’s Resurrection) ทีส่รา้งขึน้บน

บรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่

3 ทรงสรา้งเพือ่เป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี    

บำ่ย น าชมความยิง่ใหญ่ของพระรำชวงัฤดหูนำว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ย

หอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานที่แห่งนี้เคยใชเ้ป็นที่รับรองการเสด็จเยอืน

รัสเซยีของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจรญิสัมพันธไมตรไีทย-รัสเซยี   ปัจจุบัน

พระราชวังนี้ ได ถู้กใช เ้ป็น  เข า้ชมพิพิธภ ัณฑ์เฮอร์ม ิเทจ  (Hermitage 

Museum) ที่ เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้ าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิ้น รวมทั ้ง

ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี,่ ปีกัสโซ, แรมบรันด,์ 

แวนโกะ๊ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุของโลกแหง่หนึง่   

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่กของกำรเดนิทำง  พระรำชวงัปีเตอรฮ์อฟ – พระรำชวงัแคทเธอรนี   

                                           – ทำนอำหำรค ำ่ในพระรำชวงันโิคลสั และ ชมกำรแสดงพืน้เมอืง 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าเดนิทางสูเ่มอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ พระรำชวงัฤดรูอ้น 

เปโตรดวำเรสต์ (Peterhof Palace)  ที่สรา้งขึ้นในสมัยพระเจา้ปี เตอร ์  

มหาราช พระต าหนักที่ไดช้ือ่ว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงาม

โดดเด่นดว้ยอุทยานน ้าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสทีองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 

แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมทีว่จิติรงดงาม

อลังการยิง่ หอ้งหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับดว้ยทองค าอร่ามเรืองพรอ้ม

ภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมอิาจประเมินค่า

ได  ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน ้ าพุอันตระการตา

สวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝร่ังเศส 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี    

บำ่ย เดนิทางสู่เมอืงTsarskoye Selo หรอื เมอืงพุชกิน้ (Pushkin) เมอืงนี้เป็นที่

ประทับในฤดูรอ้นของราชวงศ์ และมเีหตุการณ์ส าคัญเกดิขึน้ในวันที่ 2 เมษายน 

ค.ศ.1917 พระเจา้นโิคลัสที ่2 พรอ้มสมาชกิในราชวงศถ์ูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ 

คณะปฏวิัติ ซ ึง่กลายเป็นประวัติศาสตรห์นา้สุดทา้ยในเมืองพุชกิน้และราชวงศ ์    

โรมานอฟทีย่าวนานกว่า 200 ปี น าเขา้ชมพระรำชวงัแคทเธอรนี (Catherine 

Palace) ภายในพุชกิ้นว ิล เลจ  (Pushkin Village)  ด ว้ยสถาปัตยกรรม

ผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศลิปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคาร

ทาสฟ้ีาสดใส มหีลังคารูปโดมสทีองสุกปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆนับ

รอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ ำพนั  (Amber Room)  ทีทุ่กท่านจะตอ้งประทับใจ อสิระ

ใหท้่านเดนิชมสวนอันร่มรืน่งดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงได ้

ตามอธัยาศัย 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรอำหำรพืน้เมอืงในพระรำชวงันโิคลสั (Nicholas Palace) 

จำกน ัน้ชมกำรแสดงศลิปะพืน้เมอืงของชำวรสัเซยี ทีม่ชีือ่เสยีงในกำรแสดง 

กำรเตน้ร ำ กำรรอ้งเพลง กำรแตง่กำยชุดประจ ำชำต ิ ตำมเผำ่ตำ่งๆ ซึง่ทำ่น

จะสนุกสนำน และประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกักำรแสดงมบีรกิำรอำหำรว่ำง 

อำทเิชน่ ไขป่ลำคำรเ์วยีร,์ ไขป่ลำเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกำ้ เป็นตน้ 

 

 น าเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทยีบเทำ่   
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วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง  ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหำวหิำรเซนตไ์อแซค – สนำมบนิ  
 
เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าเขา้ชมมหำวหิำรเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช้ือ่ว่าเป็น

มหาวหิารทีส่วยงามทีสุ่ด และใหญ่เป็นล าดับ 4 ของโลก ภายในมรีูปภาพทีส่รา้ง

ดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์ส ิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของ

ชาวเมอืงอยา่งมาก เนื่องจากครัง้หนึง่ตัวเมอืงถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีน

ราบคาบไปทัง้เมอืง แต่มหาวหิารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้ จากนัน้น ำเขำ้ชมป้อมปี

เตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นทีคุ่มขัง

นักโทษทางการเมอืงเป็นป้อมปราการทีส่รา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ 

ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานทีเ่ก็บพระศพของสมาชกิในราชวงศ ์โรมานอฟทกุพระองค ์ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี    

 จากนัน้น ำเขำ้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึง่

ในอดตีเคยใชเ้ป็นทีคุ่มขังนักโทษทางการเมอืงเป็นป้อมปราการทีส่รา้งขึน้พรอ้มๆ 

กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใชเ้ป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชกิใน

ราชวงศโ์รมานอฟทกุพระองค ์

 

18.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

23.55 น   ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่ EK 176    
 ***คณะเดนิทำงวนัที่ 23 – 30, 27 ก.ย. – 4 ต.ค. 60 ออกเดนิทำง

เทีย่วบนิที ่EK 176 เวลำ 17.00 น. ถงึดูไบ เวลำ 23.59 น. เดนิทำงต่อ

เทีย่วบนิที ่EK 384 เวลำ 03.00 น. และถงึกรงุเทพฯเวลำ 12.30 น.*** 

 

***คณะเดนิทำงวนัที ่10 – 17 ต.ค. 60 ออกเดนิทำงเทีย่วบนิที ่EK 176 

เวลำ 17.10 น. ถงึดไูบ เวลำ 00.05 น. เดนิทำงตอ่เทีย่วบนิที ่EK 376 เวลำ 

03.40 น. และถงึกรงุเทพฯเวลำ 12.50 น.*** 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง          ดไูบ – กรงุเทพ 

07.05 น. ถงึสนามบนิดไูบ น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  
09.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372   
18.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
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กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

โปรแกรม : รสัเซยี in Train (รถไฟดว่น) 

[มอสโคว ์- ซำรก์อรส์ - เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 

8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กนัยำยน : 23 – 30, 27 ก.ย. – 4 ต.ค. 

ตลุำคม : 10 – 17, 24 – 31, 27 ต.ค. – 3 พ.ย.   

พฤศจกิำยน : 14 – 21, 28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

ธนัวำคม :  5 – 12 
                          

         อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 
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ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทำ่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถำม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 7,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทำ่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถำม 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ EK ลดทำ่นละ  18,000.- 

หนงัสอืเดนิทำงสญัชำตไิทย ไมต่อ้งท ำวซีำ่รสัเซยี 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

ธนัวำคม :  26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 61 (เทศกำลปีใหม)่ 

 

                    อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 66,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทำ่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถำม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 10,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 66,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทำ่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถำม 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ EK ลดทำ่นละ  28,000.- 

หนงัสอืเดนิทำงสญัชำตไิทย ไมต่อ้งท ำวซีำ่รสัเซยี 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 80,000.- 
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(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 

 

 

อตัรำนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิอนิเตอรส์ายการบนิเอมเิรสต์ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ   

(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ตั๋วรถไฟภายในประเทศรัสเซยี ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

9. คา่มคัคเุทศกจ์ากทางเมอืงไทยของบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  (ไมร่วมทปิ) 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 ดอลลำร ์ตอ่คน ตอ่วนั : 8x3 = 24 ดอลลำร)์ 

6. คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และพนกังำนขบัรถ  (โดยมำตรฐำน 3 ดอลลำร ์ตอ่คน ตอ่วนั : 6x6 = 36 ดอลลำร)์ 

7. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 
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เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หลังจากทีช่ าระมดัจ าทันท ี

3. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

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

    ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่4-5ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
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7. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

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

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น ผูเ้ดนิทำง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยี สว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในรัสเซยี มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล , สงคราม
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การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ

เฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธดิงักล่ำว บรษิทั จะยดึถอืและค ำนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 


