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รสัเซยี in Train (รถไฟดว่น)  

[มอสโคว ์- ซารก์อรส์ - เซนตปี์เตอรส์เบริก์]  

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเพยีง  55,888.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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• เทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) ถา่ยรูปทีโ่บสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) 

ถา่ยรูปทีโ่บสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) หรอืทีรู่จ้ักในนามโดมหัวหอม 

• เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร ์ 

• น าทา่นน่ังรถไฟสูเ่มอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) เมอืงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช  

• เยอืนพระราชวงัเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ทีง่ดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานน ้าพ ุ  

***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี ่ไมค่วรพลาด*** 

***ทานอาหารค า่ในพระราชวงันโิคลสั (Nicholas Palace)***           

***น ัง่รถไฟดว่นสูน่ครเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์*** 

 
 
 

         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                   
 

วนัที ่  5-12, 15-22, 20-27 พ.ย., 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 61 55,888.- 

วนัที ่  2-9, 4-11 ธ.ค. 61 55,888.- 

วนัที ่  25 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.61-3 ม.ค. 62, 28 ธ.ค.61-4 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 69,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว – เนนิเขาสแปรโ์รว ์ ✈ ✈ O 
IZMAILOVO 

VEGA 

3 
มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ชอ้ปป้ิงที ่

IZMAILOVO  MARKET – ละครสตัว ์
O O O 

IZMAILOVO 

VEGA 

4 
พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุัสแดง –โบสถเ์ซนต์

บาซลิ 
O O O 

IZMAILOVO 

VEGA 

5 น่ังรถไฟดว่นสูน่ครเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ                              O O O 
PARK INN 

PRIBALTIYSKAYA 

6 
ปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรนี – รับประทานอาหารค ่า ณ 

พระราชวงันโิคลสั 
O O O 

PARK INN 

PRIBALTIYSKAYA 

7 ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – สนามบนิ O O ✈  
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8 กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัท่ี 1: กรุงเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ี 2: กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโ์รว ์

01.05 น. ออกเดินทางสู ่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 385 

***คณะเดินทางวนัท่ี 4-11 พ.ย., 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 61ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน EK 371 เวลา 

02.00 น. และถึงดไูบ เวลา 06.00 น.*** 

***คณะเดินทางวนัท่ี 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 61, 27 ธ.ค.61-3 ม.ค. 62 และ 28 ธ.ค.61-4 ม.ค. 62 

(ปีใหม่) ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน EK 371 เวลา 02.00 น. และถึงดไูบ เวลา 06.00 น.*** 

05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ น าทา่นเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ่ 

10.00 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์ โดยสายการบินอิมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 133 

***คณะเดินทางวนัท่ี 5-12, 15-22 พ.ย. และ 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 61 ออกเดินทางเวลา 09.15 น. 

และถึงกรุงมอสโคว ์เวลา 13.45 น.*** 

14.20 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว  ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 

ช ัว่โมง)  ผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) 

จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรา้งใน

สมยัสตาลิน นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีทา่นสามารถเลือกซ้ือและ

ตอ่รองราคาไดด้ว้ย น าทา่นชมสถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโค ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ย

ความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มา
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จากชว่ง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปตัยกรรมท่ีน ามาตกแตง่ภายในสถานี

นั้นเป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ 

ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหลอ่ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

ค า่      รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั      เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม IZMAILOVO VEGA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 3: มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – วิหารเซนตซ์าเวียร ์– ชอ้ปป้ิงท่ี IZMAILOVO  MARKET –  

ละครสตัว ์

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสูเ่มืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สไดเ้ป็นท่ีตัง้ของศา

สนสถานท่ีใหญท่ี่สุดและเกา่แกท่ี่สุด ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็น

วิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลีทริ

นิต้ี  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรส

โกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของทา่น ประชาชนท่ีศรัทธา

จะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถท่ี์มีความ

สวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ี

จตุรัสวิหารแหง่เคลมลิน  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเ์กา่แก ่สรา้งในสมยัพระเจา้

ปีเตอร์มหาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนักบุญ มีแทน่ส าหรับประกอบพิธีของพระสงัฆราชและท่ีส าหรับนักรอ้งน า

สวด หอระฆัง สร้างในสมยัของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆังท่ีจัตุรัสวิหารแห่ง

พระราชวงัเครมลิน แตท่ี่น่ีสูงกวา่ชมบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ (Chapel Over the Well)  ท่ีซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  น าเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถา่ยภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่

ท่ีสุดในรัสเซีย สรา้งขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็ก
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ซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถึง 45 ปี น าทา่นสู่ถนนอารบตั เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นท ัง้

ยา่นการคา้ แหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเลน่ และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และ

ศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย น าทา่นสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศ อิสระใหท้า่น

ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเชน่ นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตา แมลู่กดก, ผา้คลุมไหล ,่ 

อ าพนั, ของท่ีระลึกตา่งๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย     

ค า่       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไมค่วรพลาด เชน่ สุนัข ลิง นก ฯลฯ 

รวมท ัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง 

ชว่งแรก 45 นาที พกั 15 นาที และชว่งหลงัอีก 45 นาที จากน้ียงัมีบริการถา่ยรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของท่ีระลึก

ดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไมมี่การแจง้ลว่งหนา้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ท่ีพกั      เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม IZMAILOVO VEGA หรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 4: พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ี – จตุัรสัแดง –โบสถเ์ซนตบ์าซิล 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 

การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอ่าศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมี

ประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป น าทา่นเขา้สู่ภายในรั้วพระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี

ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค ์จนกระท ั่งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก  

ปจัจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าทา่นสูจ่ตุัรัสวิหาร ถา่ยรูปกบัโบสถ์

อสัสมัชญั โบสถอ์นันันซิเอช ัน่ โบสถอ์าร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซ่ึง

เป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เชน่ การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค ์

จากนั้นชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่สุดในโลกเพ่ือน าไปติด
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บนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหวา่งการหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญพ่ระเจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสรา้ง

ปืนใหญท่ี่สุดในโลกท่ียงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์

อสัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเขา้ชมพิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็น

พิพิธภณัฑท่ี์เกา่แกท่ี่สุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโคว่ี ในชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปจัจุบนั

เป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคา่ท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงชว่งตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 

พิพิธภณัฑอ์าร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 

2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหร่าน 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าชมจตุัรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของ

รัสเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 

ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ ว ันชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระ ลึก

สงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก ่วิหาร

เซนตบ์าซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะ

รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ต ัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา 

เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น ้าหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบั 

ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเกา่แกข่องเมือง 

สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และราคาคอ่นขา้งแพง ชม

อนุสรณส์ถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินออ่นสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแทน่หินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั       เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม IZMAILOVO VEGA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 5:       นัง่รถไฟด่วนสู่นครเซ็นตปี์เตอรเ์บิรก์ – พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ                              

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเพ่ือเดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

 น าชมความงดงามของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) ท่ีสรา้ง โดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราชเม่ือปี 

ค.ศ.1703 ไดร้ับฉายาวา่“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” ผา่นชมโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ี

สรา้งขึ้นบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสรา้งเพ่ือ

เป็นอนุสรณแ์ดพ่ระบิดา 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าชมความย่ิงใหญข่องพระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง 

สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรีไทย-

รัสเซีย   ปัจจุบนัพระราชว ังน้ีไดถู้กใชเ้ป็น เขา้ชมพิพิธภัณฑ์เฮอรมิ์เทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บ

รวบรวมงานศิลปะล า้คา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน รวมท ัง้ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เชน่ ลีโอนาโด ดาวิน

ซ่ี, ปีกสัโซ, แรมบรันด,์ แวนโกะ๊ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญท่ี่สุดของโลกแหง่หน่ึง  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 6: ปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – รบัประทานอาหารค า่ ณ พระราชวงันิโคลสั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดินทางสูเ่มืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์ 

(Peterhof Palace) ท่ีสรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้ปีเตอร์   มหาราช พระต าหนักท่ีไดช่ื้อวา่เป็น Russian  

Versailles เป็นพระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ดว้ยอุทยานน ้าพุท่ีพวยพุง่มาจากรูปปัน้สีทองและท่ีตา่งๆ  

มากกวา่ 100 แหง่ ดว้ยสถาปตัยกรรมยุคทอง ทา่นจะต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลงัการ 

ย่ิง หอ้งหบัตา่งๆ ภายในพระราชวงัประดบัดว้ยทองค าอร่ามเรืองพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเกา่แก ่

ทรงคุณคา่ทางประวติัศาสตร์จนมิอาจประเมินคา่ได ้  สว่นภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละ 
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สวนน ้าพุอนัตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวร์ซายสใ์นฝรั่งเศส (น ้าพุในสวนจะไม่สามารถเปิด 

ใหช้มได ้ในฤดหูนาว ช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤษภาคม) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชก้ิน (Pushkin) เมืองน้ีเป็นท่ีประทบัในฤดูรอ้นของราชวงศ ์และ

มีเหตุการณ์ส าคญัเกิดขึ้นในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศถู์กควบคุม

ตวัจากกลุม่ของ คณะปฏิวติั ซ่ึงกลายเป็นประวติัศาสตร์หนา้สุดทา้ยในเมืองพุชก้ินและราชวงศ ์    โรมานอฟท่ี

ยาวนานกวา่ 200 ปี น าเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชก้ินวิลเลจ (Pushkin 

Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคาร

ทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะหอ้งอ าพัน  

(Amber Room)  ท่ีทุกทา่นจะตอ้งประทบัใจ อิสระใหท้า่นเดินชมสวนอนัร่มร่ืนงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรือชอ้ป

ป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารพ้ืนเมืองในพระราชวงันิโคลัส (Nicholas Palace) จากนั้นชมการแสดงศิลปะ

พ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ท่ีมีช่ือเสียงในการแสดง การเตน้ร า การรอ้งเพลง การแตง่กายชุดประจ าชาติ  ตามเผา่

ตา่งๆ ซ่ึงทา่นจะสนุกสนาน และประทบัใจ ซ่ึงในชว่งพกัการแสดงมีบริการอาหารวา่ง อาทิเชน่ ไขป่ลาคาร์เวียร์, 

ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 

ท่ีพกั  เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 7: ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – สนามบิน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้ชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงาม 

ท่ีสุด และใหญเ่ป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ  ์

ศกัด์ิสิทธ์ิแหง่น้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอยา่งมาก เน่ืองจากคร้ังหน่ึงตวัเมืองถูกถลม่ดว้ยระเบิดของ 
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ทหารนาซีจนราบคาบไปท ัง้เมือง แตม่หาวิหารเซ็นตไ์อแซคแหง่น้ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคุมขงันักโทษ

ทางการเมืองเป็นป้อมปราการท่ีสรา้งขึ้นพรอ้มๆ กบันครเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสานท่ีเก็บพระศพ

ของสมาชิกในราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองค ์

18.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

23.45 น. ออกเดินทางกลบัสูดู่ไบ โดยสายการบินเอมิเรสต ์เท่ียวบินท่ี  EK 176 

วนัท่ี 8 : กรุงเทพ 

06.55 น. ถึงสนามบินดูไบ น าทา่นเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ่ 

09.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

***คณะเดินทางวนัท่ี 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 61, 27 ธ.ค.61-3 ม.ค. 62, 28 ธ.ค.61-4 ม.ค. 62   

ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน EK 370 เวลา 11.45 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.50 น.*** 

18.40 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนัน้มีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ  

ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมท ัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทาง  
หากทา่นถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ให ้
ทา่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมาย
เหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม :  รสัเซีย in Train (รถไฟด่วน)  

[มอสโคว ์- ซารก์อรส์ - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์] 8 วนั 5 คืน     

โดยสายการบิน เอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดวนัเดินทาง:        5-12, 15-22, 20-27 พ.ย., 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 61  

2-9, 4-11 ธ.ค. 61  

อตัราค่าบริการ ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,888.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (หอ้งพกัจะมี 2 เตียงเท่านัน้ ไม่มีเตียงเสริม) 
*กรุณาอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั* 

55,888.- 
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ก าหนดวนัเดินทาง:        25 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.61-3 ม.ค. 62,  

28 ธ.ค.61-4 ม.ค. 62 (ปีใหม่)  

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 5,500.- 

เด็ก (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,888.- 
เด็ก (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(หอ้งพกัจะมี 2 เตียงเท่านัน้ ไม่มีเตียงเสริม) 
*กรุณาอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั* 

โปรดสอบถาม 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 37,888.- 

หนงัสือเดินทางสญัชาติไทย ไม่ตอ้งท าวีซ่ารสัเซีย 

ชัน้ธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร ์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านัน้) โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมมี่เตียงเสริม ** 

อตัราค่าบริการ ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (หอ้งพกัจะมี 2 เตียงเท่านัน้ ไม่มีเตียงเสริม) 
*กรุณาอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั* 

69,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 5,900.- 

เด็ก (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900.- 
เด็ก (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(หอ้งพกัจะมี 2 เตียงเท่านัน้ ไม่มีเตียงเสริม) 
*กรุณาอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั* 

โปรดสอบถาม 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 41,900.- 

หนงัสือเดินทางสญัชาติไทย ไม่ตอ้งท าวีซ่ารสัเซีย 

ชัน้ธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร ์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านัน้) โปรดสอบถาม 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

         คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  

         คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้** 

เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมมี่เตียงเสริม ** 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, 

ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช้ิน,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็น

ตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (36 ยูเอสดอลล่าร)์  

6. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลล่าร)์ 

 
เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า ภายใน  

3 วนันบัจากวนัจอง  
หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี  

ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน  
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ ัง้หมด 
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เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ี

ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน

พ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กว่า 6 

เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บั

ทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และ

จ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง

นั้นๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติม

ใดๆ ในเล่ม 
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  ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญัหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน

ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใชผู่ท่ี้ มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ ง Long leg 

ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปกอ่นการเดินทาง   คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนักอ่นเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนักอ่นเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทาง

ในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไป     ช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ า

ตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอ เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้)     คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง

บริษทัขอ  สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), 

หอ้งคู่ (Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และโรงแรมในรสัเซียไม่มีหอ้งพกั

แบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน ผูเ้ดินทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

2. โรงแรมในรัสเซียสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่

อา่งอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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