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มอสโคว ์- เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พชุก้ิน 
พิเศษสดุ!!  

เทีย่วเมืองพชุก้ิน ชมพระราชวงัแคทเธอรีนทีง่ดงามทีสุ่ด 

ล่องเรือแม่น ้ าเนวาในนครเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ 

ชมละครสตัวชื์อ่ดงัก้องโลก  
ชมพระราชวงัฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจและโบสถเ์ซ้นตไ์อแซค 

จตัรุสัแดง-พระราชวงัเครมลินและสถานีรถไฟใต้ดินทีง่ดงาม 
ถ่ายรปูวิหารเซนต์บาซิล-โบสถเ์ซ้นตเ์ซเวียร-์ 

ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้ากมุและตลาดสินค้าพ้ืนเมือง 

  
     
 
 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซยี ซึง่เป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงกำรปกครองจำก
ระบบสมบรูณำญำสทิธริำชยม์ำเป็นระบบกำรเมอืง กำรปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสต์ในแนวมำรก์ซสิต์ได้

Highlight Russia 3 Cities 
7 days 5 nights 
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ส ำเรจ็ตัง้แต่ ค.ศ.1917 จนถงึกำลล่มสลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปัจจุบนัไดป้รบัเปลีย่นกำรปกครองและเศรษฐกจิมำสู่ระบบ
ประชำธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยอืนจำกนกัท่องเทีย่วทัว่โลก กบัสถำนทีน่่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำย
รวมทัง้ประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำน 
มอสโคว ์  เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิำสตรอ์นัเก่ำแก่และยำวนำน 
เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัและยงัเป็นเมอืงหลวงเก่ำของสหพนัธรฐัรสัเซยี ตัง้แต่สมยัของพระเจำ้ 
   ปีเตอรม์หำรำช ทีน่ ำควำมเจรญิมำสู่ประเทศรสัเซยีแบบยุคใหม่ 
พชุก้ิน เมอืงทีต่ ัง้ของสถำนทีท่่องเทีย่วทีม่คีวำมส ำคญัต่อประวตัศิำสตรข์องประเทศหลำยๆแห่ง ไม่ว่ำจะ

เป็นโบสถ์ พระรำชวงั สวนสำธำรณะ และอืน่ๆอกีมำกมำย 
 

ก าหนดการเดินทาง    7-13 ก.ย. / 21-27 ก.ย.2562 
    12-18 ต.ค. / 23-29 ต.ค.2562 

 

วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมิู-มอสโคว-์เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ 

07.00 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 7-8 Row P  
 สายการบินแอโรฟลอ็ต  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
10.00 น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบินแอโรฟลอ็ต เท่ียวบินท่ี SU271 (บรกิารอาหารรอ้นบน

เครื่อง) 
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซเรเมต็เยโว่ กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย จากนัน้น าท่านเปลีย่นเครื่อง 
19.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรงุมอสโคว ์โดยสายการบินแอโรฟลอ็ต เท่ียวบินท่ี SU028 (บรกิารของ

ว่างบนเครื่อง) 
21.20 น. เดินทางถึง สนามบินพลุโคโว่ นครเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง รอ

รบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงเซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์ (เวลาชา้กว่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ชัว่โมง)  
น าท่านเขา้สู่ ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสอง  เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
  น าท่านเดนิทางเพื่อเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Museum)  ทีป่ระกอบดว้ย
  หอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งน้ี เคยใชเ้ป็นทีร่บัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชักาลที ่5  
  ของไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์ กบัพระเจา้ซารนิ์ 
  โคลสัที ่ 2 ของรสัเซยีอกีดว้ย ปัจจุบนัพระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ทีเ่กบ็รวบรวมงาน
  ศลิปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ ภาพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อาท ิลโีอนาโด ดาวนิซี่,  ปิกสั
  โซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดของโลกแห่งหน่ึง (ในบาง
  ช่วงพระราชวงัเฮอรมิ์เทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซ่ึงส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ดงันัน้ หากวนัท่ี
  เดินทาง ตรงกบัช่วงท่ีปิดเข้าชม จะเปล่ียนไปเข้าพระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนท่ีเปิด
  ให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักล่าว)   
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านเขา้ชม มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค สรา้งขึน้อย่างสวยงามยิง่ใหญ่ โดยไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิก
  ชาวฝรัง่เศส โดยใชเ้วลาสรา้งถงึ 40 ปี ยอดโดมท าดว้ยทองค าแผ่นหนกัถงึ 100 กโิลกรมั นบัเป็นวหิารทรง
  โดมทีส่งูทีสุ่ดในโลก ภายในตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและหนิมาลาไคท,์ รปูภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รปูเขยีน
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  ไอคอน โบสถ์ ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งน้ี เป็นทีน่บัถอืของชาวเมอืงอย่างมากเน่ืองจากครัง้หน่ึงตวัเมอืงถูกถล่มดว้ย 
  ระเบดิ ของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่วหิารเซน้ต์ไอแซค แห่งน้ีกลบัอยู่รอดปลอดภยั จากนัน้น า
  ท่านชมเมอืง เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์  เมอืงทีส่รา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมื่อปี ค.ศ. 1703  นครแห่งน้ีมี
  ประวตัศิาสตรข์องการต่อสูข้องชาวเมอืงหลายครัง้ และยงัเป็นอู่ก าเนิดอ านาจของการปฏวิตัริสัเซยีทีส่ ัน่ 
  สะเทอืนไปทัว่โลก ถอืไดว้่าเป็นเมอืงทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ประกอบดว้ย 44 เกาะ เชื่อมต่อกนัด้วย 
  แม่น ้า-ล าคลองอกี 86 สาย สวยงามจนไดร้บัฉายาว่า “ราชนีิแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งน้ีเคยเป็นเมอืงหลวง
  เก่าของรสัเซยีมานานกว่า 200 ปี ตวัเมอืงนัน้ ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นนครทีส่วยและสมบูรณ์มากทีสุ่ดใน
  ดา้นงานสถาปัตยกรรมและผงัเมอืง น าท่านเขา้ชม Aurora Ship Museum พิพิธภณัฑเ์รือลาดตระเวน 
  ทีคุ่ม้กนัเรอืของกองทพัเรอืจดัรวรรดิร์สัเซยีในช่วงสงครามรสัเซยี-ญีปุ่่น และยงัเคยเป็นส่วนหน่ึงของกองทพั 
  เรอืบอลตกิและเขา้ร่วมยุทธนาวชี่องแคบสชึมิะ เมื่อเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ.1911 อดตีเรอืรบหลวงเคยไดไ้ป 
  จอดทีก่รุงเทพมหานครเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของพระราชพธีบีรมราชาภเิษกของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้
  เจา้อยู่หวัปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑล์อยน ้าในนครเซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์ จากนัน้น าท่านล่องเรือชม ความงดงาม
  ริมฝัง่แม่น ้าเนวา แม่น ้าสายหลกัของเมืองเมืองเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ ชมสถาปัตยกรรมของอาคารท่ี
  เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของรสัเซียและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวรสัเซียในนครแห่งน้ี ซ่ึงเคยเป็น
  นครหลวงเก่ามาก่อน 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีสาม  เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พชุกิน-เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองพชุก้ิน (Pushkin) อกีหน่ึงเมอืงท่อเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของรสัเซยี ตัง้อยู่ในเขต

นครสหพนัธเ์ซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์ ห่างออกไปประมาณ 24 กโิลเมตร ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ปีในปี ค.ศ.1710 โดย
ตวัเมอืงแห่งน้ีตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเนวา แม่น ้าสายส าคญัอกีสายหน่ึงของประเทศ และปัจจุบนัเมอืงพุชกิน้ได้
กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากแห่งหน่ึง ทีเ่ตม็ไปดว้ยพระราชวงัและมคีวามส าคญัต่อ
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของประเทศ  น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) 
พระราชวงัฤดรูอ้นทีม่ชีื่อเสยีงมากแห่งหน่ึงของโลก สวนสวยทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีก่ว่า 107 เฮคเตอร ์ภายในสวน
แบ่งออกเป็นสวนแบบเก่าและสวนแบบองักฤษ ซึง่ถูกคัน่กลางดว้ยบ่อน ้าขนาดใหญ่ อกีทัง้ยงัมพีาวลิเลีย่นที่
สวยงาม ซงึมคีวามส าคญัทางสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหน่ึงของเมอืง โดยพระราชวงันัน้ถูก
สรา้งขึน้ในช่วงสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช หรอืในช่วงระหว่างปี 1717-1723 และถูกสรา้งใหม่ในช่วงระหว่าง
ปี 1743-1756 พระราชวงัแคทเธอรนีเป็นพระราชวงัหลวงอนัเป็นทีพ่กัผ่อนในฤดรูอ้นของพระมเหสอีงคโ์ปรด
คอื พระนางแคทเธอรนีที ่1 โดยพระราชวงัถูกสรา้งขึน้ในสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบคลาสสกิ ตกแต่งประดบั
ประดาผนงัหอ้งดว้ยลายปนูปัน้ต่างๆ เพดานเขยีนภาพเฟรสโก ้ทีม่คีวามสวยงามมาก ชมห้องอ าพนั 
(Amber Room) เป็นหอ้งทีไ่ม่ควรพลาดชม ภายในหองนัน้ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงามมากทีสุ่ดหอ้งหน่ึง
ในพระราชวงัแคทเธอรนี โดยเฉพาะภาพทีใ่ชต้กแต่งตามผนงัและเพดานนัน้ ส่วนใหญ่มกัสรา้งขึน้จากอ าพนั
ทัง้หมด ตกแต่งดว้ยทองค าเปลวและกระจกอย่างวจิติรงดงาม จนไดร้บัสมญาว่าเป็น สิง่มหศัจรรยท์ี ่8 ของ
โลกดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟในนครเซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์ น าท่านเดินทางโดยรถไฟเรว็ สู่กรงุมอสโคว ์โดย

รถไฟความเรว็สงู Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมื่อน าท่านเดนิทางถงึสถานี
รถไฟกรุงมอสโคว ์รถโคช้รอรบัทีส่ถานีรถไฟกรุงมอสโคว ์

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
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จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบั ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี   มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน  สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวตัศิาสตร์

รสัเซยี ทีม่อีายยุาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชายยรู ิ
โดลโกรกู ีมรีบัสัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีเ่ป็นเหมอืนหวัใจ
ของกรุงมอสโคว ์ตามความเชื่อของชาวรสัเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลนิ
เป็นพพิธิภณัฑ ์และทีต่ ัง้สถานทีส่ าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราช
และสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ อกีมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงทีเ่ก่าแก่ส าคญัและใหญ่ทีสุ่ดในเครมลนิ 
โดยสรา้งทบัลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าทีม่มีาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพธิรีาชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจา้อวีานและ ชมระฆงัยกัษ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก (หมายเหตุ: จ ากดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ 4 
รอบเท่านัน้คอื 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันัน้กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายอย่าง 
เคร่งครดั)  จากนัน้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ซึง่เป็นทีเ่กบ็สมบตัลิ ้าค่าของกษตัรยิร์สัเซยี อนั
ไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราชรถทองค า, เครื่องบรรณาการจากราชวงศต่์างๆ ในยุโรปรวมถงึไข่อี
สเตอรท์ีห่าชมไดย้ากยิง่ จากนัน้ชมโบสถ์อสัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อวีานชมระฆงัยกัษ์ที่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัสถาปัตยกรรม 
 หลากหลายรปูแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน ฯลฯ จน

ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดนิแห่งเดยีวในโลกทีม่ศีลิปะทีง่ดงามยิง่ และยงัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีช่าว
รสัเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิหเ้หน็ถงึความยิง่ใหญ่ มปีระวตัศิาสตร ์ความเป็นชาตนิิยม และวฒันธรรม
ประเพณีอนัสวยงาม ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานีนัน้มคีวามแตกต่างกนัดว้ย ประตมิากรรม โคมไฟระยา้ 
เครื่องแกว้ หนิแกรนิต หนิอ่อน ลว้นแลว้แต่ปราณีตสวยงาม หากไดม้าเยอืนแดนหมขีาวแห่งน้ี  จากนัน้น า 

 ท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนอารบตั (Arabat Street) ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตัง้แต่ศตวรรษที ่15 ในอดตีเป็นทีอ่ยู่ของ
ชนชัน้ขุนนาง และศลิปินทีม่ผีูอุ้ปถมัภ์ ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัเป็นย่านทีพ่กัของสมาชกิ
ระดบัสงูของพรรคคอมมวินิสต์ ปัจจบุนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของรสัเซยี เป็น
แหล่งของศลิปิน จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ เป็นต้น **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นถ่ายรปู
และเลือกซ้ือสินค้าจากย่านช้อปป้ิง อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**   
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีห้า   มอสโคว-์ซากอรส์-มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซารก์อส Zagorsk หรือ Sergiev Posad เมอืงทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว ์

ห่างจากมอสโควป์ระมาณ 70 กโิลเมตร ซากอรส์เป็นทีต่ ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่เป็นเมอืงที่
พบโดยการแสวงบุญของนกับุญเซอรเ์กอเยฟ โปสาด หรอืเซอรเ์จยีส แห่งราโดเนซในปีค.ศ.1354 เมอืงน้ี
เปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ด ในครสิต์ศตวรรษที ่14-17  
เป็นทีแ่สวงบุญทีศ่กัดิส์ทิธข์องประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาด
ภาพไอคอน น าท่านชมโบสถ์เก่าแก่แห่งซารก์อส ทีภ่ายในตกแต่งดว้ยภาพนกับุญ มแีท่นส าหรบัประกอบ
พธิขีองพระสงัฆราชและทีส่ าหรบันกัรอ้งน าสวด ชัน้ล่างเป็นหอ้งครวัส าหรบัท าอาหารใหก้บัคนจน จากนัน้
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ชม โบสถอ์สัสมัชญั ทีส่รา้งเลยีนแบบโบสถ์ทีพ่ระราชวงัเครมลนิ เขา้ชมภายในไดเ้ฉพาะช่วงฤดรูอ้น และ
ชมโบสถ์โฮลทีรนิิตี้ สรา้งในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถ์แรกของเมอืงน้ี สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวั 
หอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใชเ้สยีงภายในเป็นโบสถ์ทีท่ าพธิ ีท่านสามารถ
ร่วมสกัการะโลงศพของนกับุญเซอรเ์จยีสพรอ้มกบัประชาชนชาวรสัเซยีได.้.. จากนัน้มเีวลาใหถ่้ายรปูกบัหอ
ระฆงั หรอืจะรองน ้าจาก บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์กลบัไปเป็นศริมิงคล น ้าในบ่อเป็นน ้าธรรมชาต ิมเีรื่องเล่าว่า 
ชายตาบอดเดนิทางมาที่โบสถ์แลว้คน้พบบ่อน ้าโดยบงัเอญิ หลงัจากน าน ้ามาลา้งหน้า ความศกัดิส์ทิธิก์ท็ าให้
ชายตาบอดสามารถมองเหน็ได ้สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงมอสโคว ์Moscow 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านสู่ จตัุรสัแดง Red Square ทีม่คีวามส าคญัในหน้าประวตัศิาสตรก์ารเมอืงรสัเซยี เป็นสถานทีส่ าคญั

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตุัรสัทีส่วยงามทีสุ่ดในโลก เป็นสถานทีเ่กบ็ศพเลนินศาสดาของประเทศ
สงัคมนิยม สรา้งดว้ยหนิแกรนิต และหนิอ่อน ดา้นหน้าจตุัรสัแดงนัน้ เป็นทีต่ ัง้ของกโิลเมตรทีศ่นูยข์องรสัเซยี 
และมลีานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมพีืน้ทีก่วา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าทีเ่ป็นสถานทีจ่ดังานส าคญัๆ 
ต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายยุคหลายสมยั บรเิวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆ รายรอบ
อกีมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลนิ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรร์สัเซยี และหา้งสรรพสนิคา้กุม เป็นต้น  ให้
ท่านถ่ายรปูกบั วิหารเซน็ต์บาซิล สญัลกัษณ์ของกรุงมอสโคว ์ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานจอมโหด อนุสรณ์
สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวคิ ทีปั่จจุบนัล่มสลายไปกบัความยิง่ใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สรา้งในสมยัพระ
เจา้อวีานที ่4 จอมโหด ดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลากสสีนัสวยงาม จนนกัท่องเทีย่วเรยีก
กนัว่า โบสถ์ลกูกวาด สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev ทีห่ลงัจาก
สรา้งเสรจ็กถ็ูกควกัดวงตาทัง้สองขา้ง โดยค าสัง่ของพระเจ้าอวีานที ่4 หรอืกษตัรยิอ์วีานผูโ้หดรา้ย ทรงพอ
พระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งน้ีมาก จงึมคี าสัง่ใหป้นูบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกั
ดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ัน้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่าน้ีไดอ้กี  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที่
ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum Department Store) ทีห่รหูรามากทีสุ่ดในรสัเซยี แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นม
จากทัว่โลก เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเศรษฐรีสัเซยี ตวัอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรหูรา   

 ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Hard Rock Cafe 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม ละครสตัวช่ื์อดงัก้องโลก รสัเซ่ียนเซอรค์สั  เป็นการแสดงของสตัว์ 
  แสนรู้ท่ีไม่ควรพลาด เช่น สนัุข แมวน ้า ลิง ม้า ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด
  โผนจากนักแสดงมืออาชีพ (หากมีการงดแสดงโดยทางโรงละครมิได้แจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธ์ิในการ
  เปล่ียนแปลงรปูแบบเป็นการแสดงอ่ืนแทน หรือไม่สามารถแทนด้วยการแสดงใด จะเปล่ียนเป็นบริการ
  ท่องเท่ียวรปูแบบอ่ืนแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้กบัท่าน)   

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีหก  มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ “เนินเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์Sparrow Hills” จุดชมววิทีม่องเหน็ทศันียภาพ

ของกรุงมอสโควทีอ่ยู่เบื้องล่างไดโ้ดยทัง้หมด จงึท าให้เลนินผูน้ าพรรคคอมมวินิสต์ในอดตีเลอืกเนินเขา
นกกระจอกแห่งน้ีเป็นทีต่ ัง้บ้านพกัของตน ปัจจบุนัพืน้ทีด่งักล่าวเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์และเป็น
จุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดในมอสโคว ์และใหท้่านถ่ายรปูกบัความสวยงามของอาคารหลกัของมหาวทิยาลยัมอส
โคว ์เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดในรสัเซยี โดยรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบสตาลนิทีเ่ป็น
เอกลษัณ์ของการก่อสรา้งอาคารแบบรสัเซยี ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ในปี 1755 โดยมคิาอลิซอฟ นกัวชิาการ
รสัเซยีในช่วงเวลานัน้ มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการตัง้ชื่อตามเขาในปี ค.ศ.1940  ใหท้่านถ่ายรปูกบัภายนอกของ
อาคารมหาวทิยาลยัทีม่รีปูแบบการสรา้งทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัแบบรสัเซยี จากนัน้น าท่านเขา้ชม วิหาร
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เซน็ต์ เดอะซาเวียร ์ สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่ง
ชยัชนะ และแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ทีท่รงช่วยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยใช้
เวลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูน้ าพรรคคอมมวินิสต์ในขณะนัน้ไดส้ ัง่ใหทุ้บ
โบสถ์ทิง้ เพื่อดดัแปลงเป็นสระว่ายน ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994ประธานาธบิดบีอรสิ เยลซนิ ได้
อนุมตัใิหม้กีารก่อสรา้งวหิารขึน้มาใหม่ ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทัง้ประเทศ ซึง่จ าลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ย
เปอรเ์ซน็ต ์วหิารนี้จงึกลบัมายนืหยดัทีเ่ดมิอกีครัง้โดยสรา้งเสรจ็สมบรูณ์และท าพธิเีมื่อวนัที ่19 สงิหาคม 
ค.ศ.2000 ปัจจุบนัวหิารนี้ใชใ้นการประกอบพธิกีรรมส าคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านถ่ายรปูบรเิวณสวนสาธารณะ Zaryadye Park สวนสาธารณะแห่งแรกทีส่รา้งขึน้ในกรุงมอสโควม์านาน

กว่า 50 ปีบนพืน้ทีก่ว่า 78,000 ตารางเมตรและสวนมติรภาพโซเวยีตทีส่รา้งขึน้ส าหรบัเทศกาลเยาวชนและ
นกัศกึษาในปี ค.ศ.1957  จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market 
ศนูยก์ลางการคา้ขายของทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงมอสโคว ์อสิระให้ท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนิด 
ในราคาทีถู่กทีสุ่ด อาทเิช่น นาฬิการสัเซยี, ตุ๊กตาแม่ลกูดกหรอืมาโตรชกา, ผา้คลุมไหล่, อ าพนั, ของทีร่ะลกึ
ต่างๆ และอื่นๆ อกีมากมาย  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินเซเรเมต็เยโว่ กรงุมอสโคว ์(เน่ืองจากการจราจรใน 
กรงุมอสโควค่์อนข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจ าเป็นต้องเผือ่ 
เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน 

19.10 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอ็ต เท่ียวบินท่ี SU270 (เสิรฟ์อาหารบนเครื่อง) 
 

วนัท่ีเจด็  สนามบินสวุรรณภมิู 
08.30 น.  เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.. 
 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยุดและวนัปิดการเข้าชมสถานท่ีและพระราชวงัต่างๆ ไมต่รงกนั หากรายการทวัร์
ท่ีเดินทาง สถานท่ีใดปิดโดยไมไ่ทราบล่วงหน้า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเข้าสถานท่ีอ่ืน

ทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้ กรณีท่ีไมส่ามารถจดัทดแทนได้ 
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อตัราค่าบริการ  7-13 ก.ย. / 21-27 ก.ย.2562 
    12-18 ต.ค. / 23-29 ต.ค.2562 
 

Hilight Russia 3 Cities / SU 
มอสโคว-์เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พุชก้ิน 7 วนั 

ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 57,900 31,900 
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 55,900 31,900 
เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 53,900 29,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 7,900 7,900 
 

**ไมร่วมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน, ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท  
ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 

**ราคาขา้งตน้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 25 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการจองห้องพกัและจ านวนของบริการและห้องพกัท่ีมี  
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิแอโรฟลอ็ต ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว-์เซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์ // มอส

โคว-์กรุงเทพฯ รวมถงึค่าเดนิทางรถไฟความเรว็สงูเสน้ทาง เซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์-มอสโควช์ัน้มาตรฐาน  
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่24 
เม.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ   

• ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมัต่อท่าน / ชิน้)  
• ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง 
• ค่าทปิพนกังานขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในรสัเซยีและหวัหน้าทวัร ์ทีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 2,500 บาท 

ช าระพรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนเดนิทาง 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
• ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าวซ่ีาส าหรบัชาวต่างชาติ 
• ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้แจกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
• ค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
• ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร์ 

 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
▪ หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ (กรณีท่านทีต่้องยื่นวซ่ีา) 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้ (กรณีทีม่กีารท าวซ่ีา) แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 
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o ในประเทศต่าง ๆ ในรสัเซยี มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป/รสัเซยี รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร์ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
อาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณี
ท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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