#13986 ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 6 วัน 4 คืน
มหาวิหารเซนตบาซิล พระราชวังปเตอรฮอฟ บิน SU
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก สถานีรถไฟใตดิน พระราชวังเคมลิน
โบสถอัสสัมชัญ มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร จัตุรัสแดง พระราชวังฤดูหนาว
โบสถหยดเลือด ปอมปเตอรและปอลด มหาวิหารไอแซค ประตูชัยกรุงเซนตปเตอร
เบิรก

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว - มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิ
ลส)

Art Moscow
Voykovskaya
หรือเทียบเทา

2

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - โบสถอัส
สัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจา ซาร - ปื นใหญพระเจา ซาร - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หา งกุม - การแสดงละครสัตวเซอรคัส

Art Moscow
Voykovskaya
หรือเทียบเทา

3

ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว - ทา อากาศยานพลูโคโว - เซนตปีเตอรสเบิรก - เอาทเลต
วิลเลจพลูโคโว - มหาวิหารคาซาน - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - โบสถ
หยดเลือด

Hampton by
Hillton หรือ
เทียบเทา

4

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปี เตอรฮอฟ) - ป อมปี เตอรและปอล - มหาวิหาร
เซนตไอแซค

Hampton by
Hillton หรือ
เทียบเทา

5
6

ประตูชัยกรุงเซนตปีเตอรเบิรก - ทา อากาศยานพลูโคโว - ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว

-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63

฿55,900

฿55,900

฿54,900

฿6,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1
กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
เชา
07.00 น. พรอมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ เคาทเตอรสายการบินแอรโรวฟรอท อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7
เคาน เตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES
10.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ SU271 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง 2 รอบ **ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**
บาย
16.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธีต รวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหน าที่
นํ าทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย
เดินทางสู เขาสแปรโรวฮิล Sparrow Hills หรือ เนิ นเขานกกระจอกจุดชมทัศนี ยภาพแสงสีของกรุงมอสโควในยามคํ่าสุดโร
แมนติก ที่สามารถชมดานลางไดเกือบทั้งหมด
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม
ที่พัก Art Moscow Voykovskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

บาย

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็ น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงนี้ รองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

มอสโคว
เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
หรือเนิ นเขานกกระจอก เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพ ของนครมอสโควที่อยูเบื้องลาง
ไดโดยทั้งหมด ปั จจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็ นที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็ นจุดชมวิวที่
สวยที่สุดในมอสโควเป็ นจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเป็ นพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว

คํ่า

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
Art Moscow Voykovskaya หรือเทียบเทา

หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 2 รอบ
**ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2

กิจกรรม

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - พิพิธ
ภัณฑอารเมอรี่ - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจาซาร ปนใหญพระเจาซาร - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - จัตุรัสแดง วิหารเซนตบาซิล - หางกุม - การแสดงละครสัตวเซอรคัส
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว (MoscowMetro) ตื่นตากับการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับสถาปั ต ยกรรม
หลากหลายรูปแบบ เชนการประดับดวยกระจกสี หินออนเป็ นตน
นํ าทานเขาชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณของอดีต สหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกําเนิ ดของประวัต ิศาสตรรัสเซียที่มีมา
ยาวนานในอดีต เป็ นเพียงป อมปราการไมธรรมดา ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ยังเป็ นที่ประทับของพระเจาซารทุก
พระองค
นํ าทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอรต ั้งอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่งที่ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของ
ราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน
นํ าทานชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ที่ถ ือวาสําคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิ กชาวอิต าเลียน เพื่อในการ
ประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปื นใหญพระเจาซาร เป็ น
ตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของรัสเซีย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
ชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็ นวิหารที่ใหญที่สุดใน
รัสเซียและสูงที่สุดในโลก เพื่อเป็ นอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุต าแดพระเป็ นเจาที่ทรงชวยปกป องรัสเซียใหรอดพนจาก
สงครามนโปเลียน
***หากวันและเวลาที่จะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถเขาชมได โดยทางทัวรจะไมสามารถทราบลวง
หน าเนื่ องจากเป็ นการจัดการของทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิใ์ นการถายรูปชมบริเวณดานนอก ซึ่งลูกคาจะ
ตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว***
้

่

่

่

จากนั ้น ชม จัต ุรัสแดง (Red Square) สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอสโคว สรางในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่เป็ นศูนยรวม
เหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทวง ตั้งแตอดีต จนถึงปั จจุบันและยังถือไดวาเป็ นจัต ุรัสที่มี
ความสวยงามมากที่สุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานที่สําคัญของประเทศ อีกหลายแหงที่สามารถไดชม อัน
ไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil’s Catherdral) สถานที่ที่ซึ่งถูกยอมรับวาสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว จนไดรับ
การขนานนามวา “โบสถลูกกวาด” ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม เพื่อเป็ นอนุสรณสถานในการรบชนะเหนื อ
กองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน
นํ าทานเขาชมและชอปปิ้ งที่ หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว
นํ าทานชมความน ารักของบรรดาสัต วแสนรู และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัต ว Circus Show โดย
เป็ นนั กแสดงมืออาชีพ พรอมกับเหลาสัต วที่ไดรับการฝึ กฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับสัต วแสนรู
เพื่อเป็ นที่ระลึกไดอีกดวย
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
ที่พัก Art Moscow Voykovskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว
สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็ นสถานี รถไฟฟ าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานี จะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สถานี รถไฟใตดินไดกลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง ใน
ปั จจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถ ึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวทั้งหมด 260
ก.ม.

พระราชวังเครมลิน
ตั้งอยูที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนิ นเขาริมฝั่ งแมนํ้ามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และป อมปราการ ซึ่งในอดีต เป็ นที่ประทับของพระเจาซารกษัต ริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

พิพิธภัณฑอารเมอรี่
ที่นี่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑนี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัต ิลํ้าคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องป องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัต ิยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว
เป็ นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียที่สรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ที่นี่ถ ือไดวาเป็ นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกที่ช่ อ
ื
วาพระเจาอีวานที่ 3 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิต าลีช่ อ
ื Aristotele Fioravanti นอกจาก
นี้ ยังเป็ นสถานที่ฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

ระฆังพระเจาซาร
ระฆังของพระเจาซาร The Tsar Bell ระฆังที่ใหญที่สุดในโลก มีนํ้าหนั กมากกวา 200 ตัน
ซารอเลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี 1701 ไฟไหมหอคอย ระฆัง
จึงตกแตกเป็ นเสี่ยงๆ ดังนั ้นกษัต รีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังที่แตกให
มาหลอใหมเป็ นครั้งที่สองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทนํ้ าเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนั กขนาด 11 ตัน

ปนใหญพระเจาซาร
ตั้งแตศตวรรษที่ 10 พระเจาอีวาน ไดให Andrey Shchokov ซึ่งมีอาชีพเป็ นชางหลอ ที่
เกงที่สุดในยุคนั ้น ทําการออกแบบอาวุธ โดยใหออกแบบปื นที่ใหญที่สุดในโลก

เที่ยง
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร
สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุต าแดพระเป็ นเจาที่ทรงชวยปกป องรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปั จจุบันวิหารนี้ ใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

จัตุรัสแดง
เป็ นจัต ุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัต ุรัสแดงอาจถือไดวาเป็ นจัต ุรัสกลางกรุงมอสโก
และทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออกจากจัต ุรัสแดงแหงนี้ ชื่อ
จัต ุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัต ุรัส มาจากสีของคอมมิวนิ สต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั ้นที่เป็ นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัต ุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซึ่งใน
ภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา สวยงาม

วิหารเซนตบาซิล
เป็ นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูที่จัต ุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนื อพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งนี้ ทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็ นปึ กแผน จึงสรางมหาวิหารแหงนี้ ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

หางกุม
หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิ ด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานที่หนึ่ งที่มีสถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองนี้ มีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิ ดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปิ้ งถึง 200 รานคาดวยกัน

การแสดงละครสัตวเซอรคัส
ละครสัต วรัสเซียมีช่ อ
ื เสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัต วไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนั กแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัต วของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ

คํ่า

รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
Art Moscow Voykovskaya หรือเทียบเทา

หมายเหตุ

***หากวันและเวลาที่จะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถเขาชมได โดยทางทัวรจะไมสามารถทราบลวง
หน าเนื่ องจากเป็ นการจัดการของทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิใ์ นการถายรูปชมบริเวณดานนอก ซึ่งลูกคาจะ
ตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว***
**ที่นั่งชมเป็ นบัต รแบบตั๋วกรุปจัดตามระบบทัวรลอกที่นั่งไวต ามราคาทัวร หากทานตองการที่นั่งวีไอพีหรือที่นั่งดานหน า
กรุณาสอบถามเจาหน าที่เพื่อซื้อบัต รอัพเกรดทั้งนี้ หากที่นั่งจะอัพไดต อเมื่อมีที่นั่งเหลือเทานั ้น**
**กรณีละครสัต วงดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหน า เป็ นไปทางระบบการจัดการทางประเทศ
รัสเซียของคณะละครสัต ว ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาบริการสวนนี้ ให

วันที่ 3
กิจกรรม

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ทาอากาศยานพลูโคโว - เซนตปเต
อรสเบิรก - เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว - มหาวิหารคาซาน พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - โบสถหยดเลือด
เชา
บริการอาหารเชาแบบ SET BOX เพื่อความสะดวก
เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว (SVO)
08.20 น. ออกเดินทางสู เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก โดยเที่ยวบินที่ SU10
09.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติพัลโคโว (LED) เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก
เมืองเซนตปิเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองที่ไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนื อ”
เดินทางสู OUTLET VILLAGE PULKOVO ชมความสวยงามของการตกแตงสไตลยุโรปและเป็ นแหลงชอปปิ้ งที่รวมราน
คาดังมากมายกวา 40 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปิ้ ง ที่ครบครันดวยสินคาชั้นนํ าตางๆ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถ ูกสรางขึ้นในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช มีลักษณะรูปทรงครึ่ง
วงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเป็ นระเบียบประกอบไปดวยเสาโรมัน 96 ตน และโดมขนาดใหญ
เดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 1,050 หอง สถานที่แหงนี้ เคยใชเป็ นที่
รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีต
เคยเป็ นพระราชวังหลวงของราชวงศโรมานอฟ ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว และ ขาว ดวยสถาปั ต ยกรรมบารอค
ปั จจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวไดเปิ ดใหประชาชนเขาชมในฐานะ
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (TheState Hermitage Museum) ซึ่งเป็ นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลาน
ชิ้น **ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปิ ดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหน า ดังนั ้นหากวันที่เดินทางตรงกับชวงวันปิ ดเขาชม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรือสถานที่อ่ น
ื ๆในชวงเวลาดัง
กลาว**
เดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางใหเป็ น
เกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 2 พระราชบิดาของพระองค มีรูปรางลักษณะคลายกับวิหารเซนตบาซิลที่เมืองมอสโคว
่

คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
ที่พัก Hampton by Hillton หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

เชา

รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบกลอง

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็ น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงนี้ รองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

ทาอากาศยานพลูโคโว
ทาอากาศยานพลูโคโว ตั้งอยูที่นครเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย

เซนตปเตอรสเบิรก
เป็ นเมืองที่ใหญเป็ นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั ้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็ นเมืองที่ทันสมัยที่สุด
ในรัสเซีย

เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว
Outlet Village Pulkovo ใหเวลาทานไดอิสระชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ
เชน ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS ,
INCANTO และอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มหาวิหารคาซาน
สรางขึ้นในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช ในปี ค.ศ. 1708 ตั้งอยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟ
สกี้ ถนนเสนหลักของตัวเมืองเลย แตเดิมนั ้น ที่นี่เป็ นเพียงโบสถเล็กๆ ตอมาในสมัยการ
ปกครองของพระเจาปอลดที่ 1 ในปี ค.ศ. 1800 ไดทําการสรางวิหารใหม ใหเป็ นวิหารที่
ใหญและสวยงามมากขึ้นกวาเดิม เป็ นสถาปั ต ยกรรมในรูปศิลปะแบบนี โอคลาสสิก ผสม
ผสานกับสถาปั ต ยกรรมแบบอิต าลี ตอมาไดเกิดสงครามระหวางรัสเซียกับฝรั่งเศสขึ้น จึง
ไดนํารูปปั้ นของผูบัญชาการสูงสุดแหงกองทัพเรือ คือ Mikhail Kutuzov และ Barclay
de Tolly มาจัดแสดงเป็ นอนุสรณไวดานหน า

พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังที่ประกอบดวยหองตางๆกวา 1,050 หองนี้ เป็ นสถานที่แหงนี้ เคยใชเป็ นที่
รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย /
รัสเซีย พรอมทั้งทรงรวม ฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ของรัสเซีย
อีกดวย

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจและพระราชวังฤดูหนาว ตั้งอยูที่เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศ
รัสเซีย ทานจะไดชม “พระราชวังฤดูหนาว” จะไดพบกับความยิ่งใหญอลังการ มีลานกวาง
และ “เสาอเล็กซานเดอร” ที่สรางถวายพระเกียรติแดกษัต ริยอเล็กซานเดอรที่ 1 ที่พระองค
ทรงชนะ สงครามเหนื อนโปเลียนของฝรั่งเศส กลาวไดวา พิพิธภัณฑนี้ยิ่งใหญเทียบ
เทากับพิพิธภัณฑลูฟรของฝรั่งเศสเลยทีเดียว

โบสถหยดเลือด
โบสถแหงหยดเลือด สรางใหเป็ นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 2 ผูประกาศเลิก
ทาส แตถ ูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหนึ่ งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองค
เสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็ นโบสถหยด
เลือดมาจนถึงทุกวันนี้ ปี พ.ศ. 2534 จึงเปลี่ยนชื่อกลับเป็ นเซนตปีเตอรสเบิรก

คํ่า

รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
Hampton by Hillton หรือเทียบเทา

หมายเหตุ

วันที่ 4
กิจกรรม

**ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปิ ดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหน า ดังนั ้นหากวันที่เดินทางตรงกับชวงวันปิ ดเขาชม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรือสถานที่อ่ น
ื ๆในชวงเวลาดัง
กลาว**

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอรฮอฟ) - ปอม
ปเตอรและปอล - มหาวิหารเซนตไอแซค
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปี เตอรฮอฟ(Peterhof Palace) พระราชวังที่สวยงาม ที่สรางขึ้นในสมัย
พระเจาปี เตอรมหาราช โดยตัวภายในพระราชวังเป็ นหน าที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส
“บารอค”และคลาสสิก โดยเฉพาะ ลานนํ้ าพุแหงนี้ ถ ือเป็ นจุดหลักของประสาทแหงนี้ ก็วาได ** ในสวนของนํ้ าพุทางพระราชวังจะ
ปิ ดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และอาจปิ ดทําการในวันจันทรสิ้นเดือน หรือวันจันทรกับวัน
อังคาร (2วันติดตอกัน) ซึ่งเป็ นธรรมเนี ยมวันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว ในการเพิ่มวันหยุด
หรืออาจจะปิ ดทําความสะอาดโดยไมแจงใหทราบลวงหน า กรณีที่พระราชวังฤดูรอนปิ ด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยน
โปรแกรมไดต ามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรือสถานที่อ่ น
ื ๆในชวงเวลาดังกลาว**
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู ป อมปี เตอร และปอลด (Peter and Paul Fortress) สิ่งแรกที่สรางในเมืองเซนตปิเตอรสเบิรค เป็ นสิ่ง
กอสรางที่สูงที่สุดของเมือง ลักษณะเป็ นรูปทรงหกเหลี่ยม เป็ นศิลปะแบบบารอค ปั จจุบันดานในเป็ นพิพิธภัณฑที่ใชเป็ นที่ฝัง

พระศพของพระเจาปี เตอรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) วิหารที่ถ ือวาไดรับการตกแตงอลังกาลมากที่สุด
ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท ออกแบบดวยสถาปั ต ยกรรมแบบเรเนสซองส และบาโรก
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
ที่พัก Hampton by Hillton หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอร…
ที่นี่ถ ูกสรางโดยหวังจะใหพระราชวังนี้ มีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซาย ในฝรั่งเศส
เพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย และรวบรวมสถาปนิ กและชางฝี มือจาก
ประเทศตางๆ มากมาย สิ่งกอสรางและ สถาปั ต ยกรรมที่ต กแตงดวยสถาปั ต ยกรรมแบบ
บาร็อคและนี โอคลาสิค ที่ใชประดับประดาหองหับตางๆ ดานหน าของพระราชวังหันออกสู
อาวฟิ นแลนด มีนํ้าพุ บอนํ้ า แจกัน อาง และรูปปั้ นสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปอมปเตอรและปอล

บาย

สรางสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช เป็ นสิ่งแรกที่สรางในเมืองเซนตปีเตอรสเบิรกโดยมี
ความสูง 122.5 เมตร ซึ่งเป็ นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง จุดประสงคในการสรางเพื่อ
ป องกันการรุกรานจากศัต รู ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑที่ใชฝังหลุมพระศพของพระเจาปี เตอร
มหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ และสวนหนึ่ งยังใชเป็ นโรงงานผลิต
เหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย

มหาวิหารเซนตไอแซค
สรางในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็ นเอกลักษณ ใน อดีต วิหารเซนตไอแซคเป็ นเพียง
โบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการ ปรับปรุงเป็ นโบสถหิน และถูกสรางใหมอยางงดงาม
ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี ปั จจุบัน วิหารนี้ ได
รับการยกยองใหเป็ นวิหารทรงโดมที่ใหญเป็ นอันดับ 3 ที่งดงามที่สุดในโลก

คํ่า

รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
Hampton by Hillton หรือเทียบเทา

วันที่ 5
กิจกรรม

ประตูชัยกรุงเซนตปเตอรเบิรก - ทาอากาศยานพลูโคโว - ทาอา
กาศยานเชเรเมติเยโว
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
แวะถายรูปกับ ประตูชัยกรุงเซนตปีเตอรเบิรก (NARVSKIYE TRIUMFAL’NYYE VOROTA) และซีเมียโม
สตี“SEMIMOSTIE" ถนนที่มีความยาว 1 ก.ม. แต สรางสะพานทั้งหมด 7 สะพานดวยกัน
11.00 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู สนามบินนานาชาติพัลโคโว (LED) เซนปี เตอรเบิรก

บาย
14.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่
SU43
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
คํ่า
19.10 น. ออกเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU270

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ประตูชัยกรุงเซนตปเตอรเบิรก
ประตูนี้ถ ูกสรางขึ้นในปี 1814 โดยสถาปนิ กที่ช่ อ
ื Giacomo Quarenghi โดยมี
วัต ถุประสงคเพื่อทักทายทหารที่เดินทางกลับจากตางประเทศหลังจากที่ไดรับชัยชนะเหนื อ
นโปเลียนในยุคลาอาณานิ คม

ทาอากาศยานพลูโคโว

บาย

ทาอากาศยานพลูโคโว ตั้งอยูที่นครเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็ น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงนี้ รองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

วันที่ 6
กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เชา

่

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

๋

๋

่

๋

๋

่

หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิค์ ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถ ึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหน า 20 วันกอนการเดินทาง
- บริษัทฯ มีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
- เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อ
ไดหากมีการปรับราคาบัต รโดยสารสูงขึ้น ตามอัต ราคานํ้ ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิป
์ รับราคาตั๋วดังกลาว
- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
- กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
- กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหน าอยางถองแท แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน ของ
ทานเอง**

การชําระเงิน
- กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15
วันมิฉะนั ้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ – มอสโคว - กรุงเทพฯ สายการบินไทย
AREOFLOT AIRLINES (SU) ชั้นประหยัด
- ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ไป - กลับพรอมกรุป เสนทาง มอสโคว - เซ็นตปีเตอรเบิรก - มอสโคว สายการบิน AREOFLOT
AIRLINES (SU)
- ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด (สงวนสิทธิเ์ ก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
- คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเป าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ
- คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)
- คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, นํ้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน
- คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
- คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
- คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวคนไทย

- ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม:
- ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
- คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
- คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน
- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, อินเทอรเน็ ต , มินิบาร, ซักรีด ที่ไมไดระบุไวใน
รายการ
- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การจลาจล ,การนั ดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไมใหออกและเขาเมือง จากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษัทฯ
- คาทิปไกดทองถิ่น, พนั กงานขับรถ, หัวหน าทัวรต ามระเบียบธรรมเนี ยม รวมทั้งทริป 60 USD/ ทาน

วีซา
- หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทาง
ได) และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น หนั งสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปี ยกนํ้ า หามสแตมป
ตัวการต ูนหรือสแตมป อยางอื่นที่ไมใชสแตมป จากศุลกากรของประเทศนั ้นๆ เพราะเป็ นเอกสารราชการ สําคัญอยางยิ่ง ไมเชนนั ้นพาส
ปอรต ของทานจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี

หมายเหตุ
- หากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปิ ดโดยไมแจงใหทราบลวงหน าโดยเป็ นการปฏิบัต ิการทางรัฐบาลหรือหน วยงานใน
ประเทศรัสเซีย โดยทางทัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดทางผูจัดขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวกอนทําการจองทุกครั้ง
- กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา
หน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหน าหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบทุกกรณี
อาหาร
- อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวรจะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหารสไตลยุโรปแบบฟิ วชั่น ซึ่งรสชาติจะเป็ นไปตาม
สไตลรัสเซีย อาจจะไมถ ูกปากคนไทยในบางมื้อ
โรงแรมที่พัก
- สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั ้น กรณีเดินทางเป็ นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ ขอแนะนํ าให
ทานเปิ ดหองพักเป็ นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม เนื่ องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับ
เตียงพับเสริมซึ่งไมสะดวกสบายในการพัก **กรุณาอานเงื่อนไขการจองแบบ 3 ทานหากลูกคาพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือวาทานยอมรับ
ในเงื่อนไขของหองพักดังกลาว**
- โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเป็ นหองแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในหอง หอง Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวน
ใหญก็จะเป็ นลักษณะการนํ าเตียงมาชิดกันใหเป็ น Double หากลูกคารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไมรับรองเรื่องหองให
เนื่ องจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึ้นอยูกับการจัดการของทางโรงแรมเป็ นหลัก ทั้งนี้ ลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
- การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไม
ติดกันหรืออยูคนละชั้น
- โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั ้น ๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
- กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง เพื่อใหเกิดความเหมาะสม

การยกเลิก
- ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล, วันหยุดนั กขัต ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
- ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
- กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง

