Highlight Russia 3 Cities
7 days 5 nights

มอสโคว์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ - พุชกิ้น
พิเศษสุด!! เทีย่ วเมืองพุชก้ ิ น ชมพระราชวังทีง่ ดงามทีส่ ดุ
กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
ชมละครสัตว์ชือ่ ดังก้องโลก
ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจและพระราชวังฤดูร้อนปี เตอร์ฮอฟเทีย่ วเมืองพุชก้ ิ น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน
จัตรุ สั แดง-พระราชวังเครมลินและสถานี รถไฟใต้ดินทีง่ ดงาม
ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ช้อปป้ ิ งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึง่ เป็ นประเทศแรกในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงกำรปกครองจำก
ระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นระบบกำรเมือง กำรปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมำร์กซิสต์ได้
สำเร็จตัง้ แต่ ค.ศ.1917 จนถึงกำลล่มสลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปั จจุบนั ได้ปรับเปลีย่ นกำรปกครองและเศรษฐกิจมำสูร่ ะบบ
ประชำธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยือนจำกนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่ กับสถำนทีน่ ่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำย
รวมทัง้ ประวัตศิ ำสตร์อนั ยำวนำน
มอสโคว์
เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัตศิ ำสตร์อนั เก่ำแก่และยำวนำน

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์
พุชกิ้ น

เมืองท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่ำของสหพันธรัฐรัสเซีย ตัง้ แต่สมัยของพระเจ้ำ
ปีเตอร์มหำรำช ทีน่ ำควำมเจริญมำสูป่ ระเทศรัสเซียแบบยุคใหม่
เมืองทีต่ งั ้ ของสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ คี วำมสำคัญต่อประวัตศิ ำสตร์ของประเทศหลำยๆแห่ง ไม่วำ่ จะ
เป็นโบสถ์ พระรำชวัง สวนสำธำรณะ และอืน่ ๆอีกมำกมำย

กำหนดกำรเดินทำง 10-16 เม.ย. / 13-19 เม.ย.2562 ปร ับราคาทัวร ์_ 26 ธ.ค.61
วันแรก
07.30 น.
10.30 น.
16.15 น.
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กรุงเทพฯ - มอสโคว์
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์เช็คกรุป๊ Row D
สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG974
เดิ นทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง รอรับสัมภาระเรียบร้อย จากนัน้ นาท่านเดินทางสูใ่ จกลางกรุงมอสโคว์ (เวลาช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟในกรุงมอสโคว์ นาท่านเดิ นทางโดยรถไฟเร็ว สู่นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ โดย
รถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
เมือ่ เดินทางถึง นครเซ้นต์ปี
เตอร์สเบิ รก์ เมืองทีส่ ร้างโดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช เมือ่ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มปี ระวัตศิ าสตร์ของการ
ต่อสูข้ องชาวเมืองหลายครัง้ และยังเป็ นอู่กาเนิดอานาจของการปฏิวตั ริ สั เซียทีส่ นสะเทื
ั่
อนไปทัวโลก
่ ถือได้วา่
เป็ นเมืองทีส่ วยงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย แม่น้า-ลาคลองอีก 86 สาย
สวยงามจนได้รบั ฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า
200 ปี ตัวเมืองนัน้ ได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นนครทีส่ วยและสมบูรณ์มากทีส่ ดุ ในด้านงานสถาปั ตยกรรมและ
ผังเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเพือ่ ชมความยิง่ ใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) ทีป่ ระกอบด้วยห้อง
ต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานทีแ่ ห่งนี้ เคยใช้เป็ นทีร่ บั รองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของ
ไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทัง้ ทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัส
ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปั จจุบนั พระราชวังนี้ได้ถกู ใช้เป็ น พิ พิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ทีเ่ ก็บรวบรวมงานศิลปะล้า
ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิน้ รวมทัง้ ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปิ กสั โซ,
แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะทีส่ วยทีส่ ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวังเฮอร์มิเทจอาจจะมีการปิ ดเข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้ า ดังนัน้ หากวันที่
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เดิ นทาง ตรงกับช่วงที่ปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่เปิ ด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังนิ โคลัส หรือชื่อเดิมเรียกว่า Grand Duke Nikolaevsky
Palace เป็ นสถานที่ให้จดั แสดงศิ ลปะพืน้ เมืองของรัสเซีย พระราชวังแห่งนี้ ได้ถกู อนุรกั ษ์ไว้ให้เป็ น
สถาปัตยกรรมในสมัยศตวรรษที่ 19 ผูอ้ อกแบบคือสถาปนิ กที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมันที่เกิ ดในรัสเซีย
ชื่อว่า Andrey Stakenshneider ออกแบบให้แก่ Grand Duke Nikoley พระราชโอรสองค์ที่ 3 ของพระ
เจ้านิ โคลัสที่ 1 พระราชวังนี้ ถกู ขายให้แก่พระราชสานักในปี 1895 ผูค้ รอบครองคือน้ องสาวของพระ
เจ้านิ โคลัสที่ 2 จนกระทังปี
่ 1990 พระราชวังนี้ ได้ถกู เปลี่ยนให้มีชีวิตชีวาขึน้ อีกครัง้ โดยมีห้อง
รับประทานอาหารคา่ และมีการแสดงเพื่อการพัฒนาให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวให้แวะมาสัมผัส
พระราชวังแห่งนี้
รับประทานอาหารคา่ ในพระราชวัง พร้อมการตกแต่งด้วยความวิ จิตรบรรจง และชมการแสดง
พืน้ เมือง การร่ายราแบบด้วยท่วงท่างดงามของรัสเซีย ที่สะท้อนถึงประเพณี และวัฒนธรรมและการ
แต่งกายชุดประจาเผ่าต่างๆ รวมถึงการแสดงดนตรีโบราณ อาทิ พิ ณ กีต้าร์ พร้อมด้วยอาหารว่าง
ระหว่างพักเบรคด้านนอกโรงละคร อาทิ แชมเปญ ว้อดก้า คานาเป้ คาเวียร์ แฮม ชีส หรือเครื่องดื่ม
น้าผลไม้ เป็ นต้น
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ปี เตอร์ฮอฟหรือปี เตอร์กอฟ Peterhof, Pertergof ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ พระราชวัง
ฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ (Petrodvorets) ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช พระตาหนักทีไ่ ด้ช่อื ว่า
เป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชวังทีง่ ดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้าพุทพ่ี วยพุง่ มาจากรูปปั น้ สีทอง
และทีต่ ่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมทีว่ จิ ติ ร
งดงามอลังการยิง่ ห้องต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคาอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่
สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกประดับตกแต่งด้วย
พฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้าพุอนั ตระการตา (สาหรับฤดูรอ้ น หากเป็ นฤดูหนาวจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาว
โพลน) สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรังเศส
่ (กรณีทพ่ี ระราชวังปิ ด จะเปลีย่ นไปเข้าพระราชวังอื่น
หรือสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอื่นตามความเหมาะสม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้ น (Pushkin) อีกหนึ่งเมืองท่อเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ของรัสเซีย ตัง้ อยูใ่ นเขตนคร
สหพันธ์เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ห่างออกไปประมาณ 24 กิโลเมตร ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ ปี ในปี ค.ศ.1710 โดยตัว
เมืองแห่งนี้ตงั ้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้าเนวา แม่น้าสายสาคัญอีกสายหนึ่งของประเทศ และปั จจุบนั เมืองพุชกิน้ ได้
กลายเป็ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากแห่งหนึ่ง ทีเ่ ต็มไปด้วยพระราชวังและมีความสาคัญต่อ
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานของประเทศ นาท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace)
พระราชวังฤดูรอ้ นทีม่ ชี ่อื เสียงมากแห่งหนึ่งของโลก สวนสวยทีต่ งั ้ อยูบ่ นพืน้ ทีก่ ว่า 107 เฮคเตอร์ ภายในสวน
แบ่งออกเป็ นสวนแบบเก่าและสวนแบบอังกฤษ ซึง่ ถูกคันกลางด้
่
วยบ่อน้าขนาดใหญ่ อีกทัง้ ยังมีพาวิลเลีย่ นที่
สวยงาม ซึงมีความสาคัญทางสถาปั ตยกรรมและประวัตศิ าสตร์อกี แห่งหนึ่งของเมือง โดยพระราชวังนัน้ ถูก
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สร้างขึน้ ในช่วงสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช หรือในช่วงระหว่างปี 1717-1723 และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหว่าง
ปี 1743-1756 พระราชวังแคทเธอรีนเป็ นพระราชวังหลวงอันเป็ นทีพ่ กั ผ่อนในฤดูรอ้ นของพระมเหสีองค์โปรด
คือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้างขึน้ ในสไตล์สถาปั ตยกรรมแบบคลาสสิก ตกแต่งประดับ
ประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั น้ ต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ ทีม่ คี วามสวยงามมาก ชมห้องอาพัน
(Amber Room) เป็ นห้องทีไ่ ม่ควรพลาดชม ภายในหองนัน้ ได้รบั การตกแต่งอย่างสวยงามมากทีส่ ดุ ห้องหนึ่ง
ในพระราชวังแคทเธอรีน โดยเฉพาะภาพทีใ่ ช้ตกแต่งตามผนังและเพดานนัน้ ส่วนใหญ่มกั สร้างขึน้ จากอาพัน
ทัง้ หมด ตกแต่งด้วยทองคาเปลวและกระจกอย่างวิจติ รงดงาม จนได้รบั สมญาว่าเป็ น สิง่ มหัศจรรย์ท่ี 8 ของ
โลกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ -มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชม มหาวิ หารเซ้นต์ไอแซค สร้างขึน้ อย่างสวยงามยิง่ ใหญ่ โดยได้รบั การออกแบบจากสถาปนิก
ชาวฝรังเศส
่ โดยใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ยอดโดมทาด้วยทองคาแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็ นวิหารทรง
โดมทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนและหินมาลาไคท์, รูปภาพทีส่ ร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียน
ไอคอน โบสถ์ ศักดิสิ์ ทธิแห่
์ งนี้ เป็ นทีน่ บั ถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครัง้ หนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วย
ระเบิด ของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้ เมือง แต่วหิ ารเซ้นต์ไอแซค แห่งนี้กลับอยูร่ อดปลอดภัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นพุลโคโว่
ออกเดิ นทำงโดยสำยกำรบิ นภำยในประเทศ เที่ยวบิ นที่ SU091 *(สำยกำรบิ นและเวลำบิ นอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลำและสภำพอำกำศหรือตำมตำรำงบิ นของ
สำยกำรบิ น)* (โปรดระวังเกี่ยวกับกำรจำกัดน้ำหนักสำหรับกระเป๋ำที่โหลดใต้เครื่องท่ำนละ 1 ชิ้ น ไม่
เกิ น 23 กิ โลกรัม)
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นเซเรเมตเยโว่ กรุงมอสโคว์ ให้ทา่ นรับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ ย่าน
ตลาดอิ สมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market ศูนย์กลางการค้าขายของทีร่ ะลึกทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในกรุงมอสโคว์
อิสระให้ทา่ นได้เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองนานาชนิด ในราคาทีถ่ กู ทีส่ ดุ อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย , ตุ๊กตาแม่ลกู ดก
หรือมาโตรชกา, ผ้าคลุมไหล่, อาพัน, ของทีร่ ะลึกต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์-ช้อปปิ้ งถนนอารบัต-ละครสัตว์รสั เซีย
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็ นจุดกาเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์
รัสเซีย ทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ
โดลโกรูกี มีรบั สังให้
่ สร้างเพือ่ ใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ทีเ่ ป็ นเหมือนหัวใจ

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่หก
เช้า

ของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือทีส่ ถิตย์ของพระเจ้า ปั จจุบนั พระราชวังเครมลิน
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และทีต่ งั ้ สถานทีส่ าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราช
และสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย ชม โบสถ์อสั สัมชัญ วิหารหลวงทีเ่ ก่าแก่สาคัญและใหญ่ทส่ี ดุ ในเครมลิน
โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าทีม่ มี าก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธรี าชาภิเษก ชมป้ อมปื นใหญ่, หอระฆัง
พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4
รอบเท่านัน้ คือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิ ดวันพฤหัสบดี) ดังนัน้ กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง
เคร่งครัด) จากนัน้ ชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึง่ เป็ นทีเ่ ก็บสมบัตลิ ้าค่าของกษัตริยร์ สั เซีย อัน
ได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคา, เครือ่ งบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อี
สเตอร์ทห่ี าชมได้ยากยิง่ จากนัน้ ชมโบสถ์อสั สัมชัญ, ปื นใหญ่ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ท่ี
ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปั ตยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จน
ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ดนิ แห่งเดียวในโลกทีม่ ศี ลิ ปะทีง่ ดงามยิง่ และยังเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีช่ าว
รัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ มีประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นชาตินิยม และวัฒนธรรม
ประเพณีอนั สวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนนั ้ มีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า
เครือ่ งแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีตสวยงาม หากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้ จากนัน้ นา
ท่านช้อปปิ้ งย่านถนนอารบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็ นทีอ่ ยูข่ อง
ชนชัน้ ขุนนาง และศิลปิ นทีม่ ผี อู้ ุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็ นย่านทีพ่ กั ของสมาชิก
ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปั จจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ของรัสเซีย เป็ น
แหล่งของศิลปิ น จิตรกร ร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านกาแฟ เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปชม ละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คสั เป็ นการแสดงของสัตว์
แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข แมวน้า ลิ ง ม้า ฯลฯ รวมทัง้ มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด
โผนจากนักแสดงมืออาชีพ (หากมีการงดแสดงโดยทางโรงละครมิ ได้แจ้งล่วงหน้ า ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็ นการแสดงอื่นแทน หรือไม่สามารถแทนด้วยการแสดงใด จะเปลี่ยนเป็ นบริ การ
ท่องเที่ยวรูปแบบอื่นแทนหรือคืนเงิ นค่าเข้าชมให้กบั ท่าน)
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเข้าชม วิ หารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ สร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1
เพือ่ เป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้าทีท่ รงช่วยปกป้ องรัสเซียให้รอดพ้นจาก
สงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์
ในขณะนัน้ ได้สงให้
ั ่ ทุบโบสถ์ทง้ิ เพือ่ ดัดแปลงเป็ นสระว่ายน้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก จนเมือ่ ปี ค.ศ.1994
ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน ได้อนุมตั ใิ ห้มกี ารก่อสร้างวิหารขึน้ มาใหม่ ด้วยเงินบริจาคของคนทัง้ ประเทศ ซึง่
จาลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จงึ กลับมายืนหยัดทีเ่ ดิมอีกครัง้ โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทา

18.25 น.

พิธเี มือ่ วันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปั จจุบนั วิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธกี รรมสาคัญระดับชาติของรัสเซีย
จากนัน้ นาท่านสู่ จัตรุ สั แดง Red Square ทีม่ คี วามสาคัญในหน้าประวัตศิ าสตร์การเมืองรัสเซีย เป็ นสถานที่
สาคัญตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองของมอสโคว์ เป็ นจัตุรสั ทีส่ วยงามทีส่ ดุ ในโลก เป็ นสถานทีเ่ ก็บศพเลนินศาสดาของ
ประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ด้านหน้าจัตุรสั แดงนัน้ เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ นู ย์
ของรัสเซีย และมีลานกว้างของจัตุรสั แดงนี้มพี น้ื ทีก่ ว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้าทีเ่ ป็ นสถานทีจ่ ดั
งานสาคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรสั แดงยังประกอบไปด้วยสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
อื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์รสั เซีย และห้างสรรพสินค้ากุม
เป็ นต้น ให้ทา่ นถ่ายรูปกับ วิ หารเซ็นต์บาซิ ล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ทีส่ ร้างขึน้ โดยพระเจ้าอีวานจอม
โหด อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวิค ทีป่ ั จจุบนั ล่มสลายไปกับความยิง่ ใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้าง
ในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลาก
สีสนั สวยงาม จนนักท่องเทีย่ วเรียกกันว่า โบสถ์ลกู กวาด สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ทีห่ ลังจากสร้างเสร็จก็ถกู ควักดวงตาทัง้ สองข้าง โดยคาสังของพระเจ้
่
าอีวานที่ 4
หรือกษัตริยอ์ วี านผูโ้ หดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคาสังให้
่ ปนู บาเหน็จ
แก่สถาปนิกผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทัง้ สอง เพือ่ ไม่ให้สถาปนิกผูน้ นั ้ สามารถสร้างสิง่ ทีส่ วยงามกว่านี้
ได้อกี อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งทีห่ ้างสรรพสิ นค้ากุม (Gum Department Store) ทีห่ รูหรามากทีส่ ดุ ในรัสเซีย
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวโลก
่ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของเศรษฐีรสั เซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่ง
อย่างงดงามหรูหรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ “เนิ นเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนิ นฮิ ลส์ Sparrow Hills” จุดชมวิวทีม่ องเห็นทัศนียภาพของ
กรุงมอสโควทีอ่ ยูเ่ บือ้ งล่างได้โดยทัง้ หมด จึงทาให้เลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา
นกกระจอกแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ บ้านพักของตน ปั จจุบนั พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็ น
จุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ ในมอสโคว์ และให้ทา่ นถ่ายรูปกับความสวยงามของอาคารหลักของมหาวิทยาลัยมอสโคว์
เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ในรัสเซีย โดยรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบสตาลินทีเ่ ป็ นเอกลัษณ์
ของการก่อสร้างอาคารแบบรัสเซีย ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียใน
ช่วงเวลานัน้ มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การตัง้ ชื่อตามเขาในปี ค.ศ.1940 ให้ทา่ นถ่ายรูปกับภายนอกของอาคาร
มหาวิทยาลัยทีม่ รี ปู แบบการสร้างทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวแบบรัสเซีย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิ น โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื่ องจากการจราจรใน
กรุงมอสโคว์ค่อนข้างหนาแน่ นและใช้เวลาการเดิ นทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาเป็ นต้องเผือ่
เวลาในการเดิ นทางสู่สนามบิ น
ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG975

วันที่เจ็ด
07.30 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ..

กลางวัน
บ่าย

รำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อื่นๆ ที่ไม่
คำดคิ ดหรือมีผลกับกำรเดิ นทำงและรำยกำรทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสำคัญ
ในประเทศรัสเซีย จะมีวนั หยุดและวันปิ ดกำรเข้ำชมสถำนที่และพระรำชวังต่ำงๆ ไม่ตรงกัน หำกรำยกำรทัวร์
ที่เดิ นทำง สถำนที่ใดปิ ดโดยไม่ไทรำบล่วงหน้ ำ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสถำนที่อื่น
ทดแทนหรือคืนเงิ นค่ำเข้ำชมให้ กรณี ที่ไม่สำมำรถจัดทดแทนได้

อัตรำค่ำบริกำร

10-16 เม.ย. / 13-19 เม.ย.2562

Hilight Russia 3 Cities / TG
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -พุชกิ้ น 7 วัน
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

ปร ับราคาทัวร ์_ 26 ธ.ค.61
รำคำรวมตัว๋

รำคำไม่รวมตั ๋ว

76,500

41,300

73,900
70,500
8,500

41,300
38,000
8,500

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเรียกเก็บค่ำภำษี น้ำมัน ในกรณี ที่สำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภำยหลัง ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมำยเหตุ
• อัตรำค่ำเดิ นทำงนี้ ต้องมีจำนวนผูโ้ ดยสำรที่เป็ นผูใ้ หญ่จำนวนไม่ตำ่ กว่ำ 25 ท่ำน และจะต้องชำระมัดจำ
หลังจำกยืนยันกำรจองทัวร์ทนั ที
• กรณี ท่ำนที่มีตั ๋วของสำยกำรบินอื่นหรือร่วมเดิ นทำงโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสำรของทำงบริษทั ทัวร์ กรุณำแจ้ง
ล่วงหน้ ำเนื่ องจำกมีกำรเกี่ยวข้องกับกำรจองห้องพักและจำนวนของบริกำรและห้องพักที่มี
• รำคำท่ำนที่มีตั ๋วโดยสำรอยู่แล้วจะไม่รวมถึงสำยกำรบินในประเทศรัสเซียด้วย
อัตรำนี้ รวมบริ กำร
• ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ- มอสโคว์-กรุงเทพฯ รวมถึงค่าเดินทางรถไฟ
ความเร็วสูงเส้นทาง มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ และสายการบินภายในประเทศเส้นทาง เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -มอสโคว์
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในรัสเซียและหัวหน้าทัวร์ ทีเ่ ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จา่ ยอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
• ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 21
พ.ย.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงือ่ นไขของ
สายการบิน

• ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3%
อัตรำนี้ ไม่รวมบริ กำร
• ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินในประเทศรัสเซียกาหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
• ค่าบริการยกกระเป๋ าทุกแห่ง
• ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
• ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)

• ค่าภาษีทอ่ งเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
• ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
▪ หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตัวโดยสารของท่
๋
าน
์
นัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมด
์
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ (กรณีทา่ นทีต่ อ้ งยืน่ วีซ่า)
▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้ว (กรณีทม่ี กี ารทาวีซ่า) แจ้งยกเลิกก่อนออกตัวโดยสารเครื
๋
อ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
การคืนค่ามัดจา
▪ หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัวโดยสารแล้
๋
ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมำยเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ
่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในรัสเซีย มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า

ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี
ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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