


 

                                         



 

                                         

Romantic Russia 8 Days 

บินลดัฟ้าเปิดดินแดนหลงัม่านเหลก็ สมัผสัดินแดนหมีขาว “รัสเซีย” อดีตประเทศมหาอ านาจซีกโลกสงัคมนิยม ท่ีปัจจุบนัระบอบ
การปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบตะวนัตก ความย่ิงใหญ่ของพระราชวงัสถาปัตยกรรมของรัสเซีย หลงัป้อมปราการ เครมลิน 
ก าแพง โบสถ์รูปโดมหวัหอม ล้วนงดงามเก่าแก่ดัง่ภาพในจินตนาการ น าท่านท่องเท่ียวชมเมืองมอสโคว์และเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ท่ี
มีคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และสถาปัตยกรรม กบัเร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีก าลงัน าท่านไปสมัผสั ด้วยบริการครบถ้วนสมบรูณ์
แบบ จากทีมงานมืออาชีพ 

  

RADISSON ROYAL HOTEL 
MOSCOW  5* 
(3 NIGHTS) 

  

RADISSON ROYAL HOTEL 
ST.PETERSBURG 5* 

(3 NIGHTS) 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)  พฤหัสบดี 
08.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญ
รอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 
 

หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนักอ่นการเดินทาง โดย
ซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้า
ชมตา่งๆ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อนั
สดุวิสยั อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน, การพลาด
เท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ิ
รวมถงึการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีท่านได้
ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงช าระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไว้ลว่งหน้า
แล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้า
ทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

10.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  
TG974  

 

16.15 น. ถงึสนามบิน Domodedovo Airport มอสโคว์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศลุกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะออกเดินทางสูก่รุงมอสโคว์ (Moscow) เมือง
หลวงของประเทศรัสเซียและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เมืองเก่าแก่ท่ีมี
อายุครบ 850 ปี ในปี ค.ศ.1997 ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มอสควา (Moscow River) 
ชมอาคารบ้านเรือนตา่งๆ ท่ีเป็นสญัลกัษณ์เฉพาะของประเทศ  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL MOSCOW 5*  

(พัก 3 คืน) หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 



 

                                         

วันท่ี 2 มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ - ช้อป
ป้ิงถนนอราบัต - สถานีรถไฟใต้ดนิ - ล่องเรือแม่น า้มอสควา 

ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสูเ่มืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เป็นเมืองท่ีพบโดยการแสวงบญุของนกับญุ

เซอร์เกอเยฟ โปสาด (Sergiyev Posad) หรือเซอร์เจียส (Sergius)    แห่ง 
ราโดเนซ (Radonezh) ในปี ค.ศ.1354 ตัง้อยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ 70 กิโลเมตร 
เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณเป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและ
เก่าแก่ท่ีสุดในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ของประเทศ 
เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน 
ชมสถานท่ีส าคัญของเมือง อาทิ โบสถ์โฮลีทรินิตี(้Holy Trinity Monastery)   
เป็นโบสถ์แห่งแรกของเมืองซาร์กอร์ส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวัหอมสีทอง
, โบสถ์อสัสมัชัญ (Assumption Cathedral) สร้างในสมยัพระเจ้าอีวาน เมื่อปี 
ค.ศ.1559–1585 เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตัรัุสวิหารแห่งพระราชวงัเค
ลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโก และภาพไอคอน 5 ชัน้, วงัพระเจ้าซาร์, 
หอระฆงั ต้องการสร้างให้เหมือนหอระฆังท่ีจตรัุสวิหารแห่งพระราชวงัเคลมลิน 
แตท่ี่น่ีสงูกวา่คือสงูถงึ 98 เมตร, เสาหินโอบิลลิสก์และบ่อน า้ศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัวิหารเซน็ต์ซาเวียร์ วิหารที่ส าคญัของนิกายรัสเซียนออโท

ดอกซ์ ใช้ประ กอบพิธีกรรมใหญ่ ๆ ระดบัชาติ สร้างเพ่ือร าลกึถงึพระเจ้าซาร์ 
อเลก็ซานเดอร์ท่ี 1 ผู้ซึง่สามารถขบัไลก่องทพันโปเลียนไปได้ ภายในตกแตง่
สวยงามจากสถาปนิกเลื่องช่ือมากมาย ในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซีย
ช่วยกนับริจาค เพ่ือบรูณะขึน้มาใหม ่ เน่ืองในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี
แห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์   จากนัน้น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินท่ีเปิดให้
สาธารณชนใช้บริการ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย 
รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และได้รับการยอมรับวา่เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่
สวยงามท่ีสดุในโลก งดงามด้วยงานทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีปราณีตออ่นช้อย
สวยงาม  ตามฝาผนงัเพดานของสถานี ประดบัด้วยภาพวาดสีน า้มนั  โคมไฟ
คริสตลัหรูหราออกแบบตกแตง่ท่ีแตกตา่งไปตามยคุสมยั เช่น กระจก, โมเสก 
ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึง่ได้รับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดในงาน
นิทรรศการนานาชาติท่ีนครนิวยอร์คเมื่อปี ค.ศ. 1938 สถานี Kropotkinskayab 
และ Komsomolskaya  ท่ีได้รับรางวลักรังค์ปรีซ์   
**หมายเหต ุ   การเขา้ชมสถานีรถไฟอาจเปลีย่นเป็น 3 ใน 10 สถานีทีส่วยติด
อนัดบัโลก ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัสภาพการจราจร หรือการปิดถนนในวนัและเวลา
ดงักล่าวเป็นส าคญั 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
20.00 น. น าคณะออกเดินทางสูท่่าเรือ Hotel Ukraina หรือ ท่าเรือ Gorky Park จากนัน้

น าท่านลอ่งเรือในแมน่ า้มอสควา ซึง่เป็นแมน่ า้สายหลกัของกรุงมอสโคว์ 
ระหวา่งทางดื่มด ่าไปกบับรรยากาศสดุแสนโรแมนติก  ตลอดสองฝ่ังแมน่ า้มอส 
ควาท่ีประดบัประดาแสงไฟในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเรือลอ่งผ่าน   
  

(20.00-22.30 น.) 

 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก RADISSON ROYAL HOTEL MOSCOW 5*  

(พัก 3 คืน)หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน) 
 

วันท่ี 3  เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี 
จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล  

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 



 

                                         

09.00 น. น าคณะเข้าชมพระราชวงัเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) สญัลกัษณ์
แห่งอดีตอนัย่ิงใหญ่ ศนูย์กลางแห่งประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมและสถาปัตยกรรม
อนัเก่าแก่ของรัสเซีย  ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ีกวา่ 170 ไร่ รอบล้อมด้วยก าแพงสีแดงและ
หอคอย (และดาวแดงอนัลือช่ือ) ภายในมีวิหารดอร์มิชัน่,   พระราชวงักราโนวิ
ตายา ซึง่เคยเป็นท่ีประกอบพระราชพิธีของพระเจ้าซาร์เกือบทุกพระองค์, วิหาร
อนันซิเอชั่น วิหารส่วนพระองค์ของราชวงศ์รัสเซีย, วิหารอาร์คแองเจิล้ พร้อม
โดมสีเงิน 5 โดม, ท่ีท าการรัฐสภา, ปืนใหญ่ของพระเจ้าซาร์, ระฆังใหญ่หนัก 
210 ตนั ชมสวนร่มร่ืนภายในพระราชวงั จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์
เมอร์ร่ี (The State Armory) ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีร ่ารวยท่ีสุดของประเทศ 
เป็นสถานท่ีท่ีใช้เก็บรวบรวมศาสตราวธุ, ขมุทรัพย์ เคร่ืองประดบัท่ีได้จากการริบ
มาจากสงครามทัง้มงกุฎ , เพชรนิลจินดาและสิ่งของมีค่ามากมายมหาศาล 
รวมถึงเคร่ือง ราชอิสริยาภรณ์ของพระเจ้าซาร์ เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง ท่ีจะท าให้
ท่านลืมความร ่ารวยและความย่ิงใหญ่จากพิพิธภณัฑ์ต่างๆ ในโลกท่ีท่านเคยชม  
จากนัน้น าท่านเท่ียวชมย่านธุรกิจการค้าตา่งๆ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านสู่บริเวณจัตุรัสแดง (Red Square) ถือเป็นหัวใจของกรุงมอสโคว์และ

ประเทศรัสเซีย ท่ีมีเหตุการณ์ส าคัญต่างๆเกิดขึน้ ท่ีน่ีเคยใช้เป็นท่ีชุมนุมทาง
ทหารในยคุของสหภาพโซเวียต อาคารห้างสรรพสินค้า GUM ท่ีมีสถาปัตยกรรม
เก่าแก่, โบสถ์เซ็นต์บาซิล (St.Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมท่ีแสนวิจิตร
พิสดารงดงามแปลกตา สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานจอมโหดในศตวรรษท่ี 16 
เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซียในการยึดครองแคว้นคาซาน   
จากนัน้น าท่านสู่ถนนอราบตั  ถนนชอปปิง้ท่ีมีแบรนด์เนมช่ือดงัและยงัทนัสมยั
ให้ท่านได้สนุกกับการชอปปิง้ หรือเลือกซือ้ของท่ีระลึก อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก 
เป็นต้น 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL MOSCOW 5*  

(พัก 3 คืน) หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

วันท่ี 4 มอสโคว์ - น่ังรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก - 
ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล 

อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.18 น. น าท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสงู SAPSAN จากกรุงมอสโคว์-เซน็ต์ปีเตอร์

เบิร์ก ใช้ความเร็วประมาณ 250 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง (ประมาณ 3 ชัว่โมง 50 
นาที) 

 

13.20 น. ถงึสถานีรถไฟ นครเซน็ต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถโค้ชรอรับท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะเข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล เร่ิมก่อสร้างตัง้แต่ปี ค.ศ.1712 แล้วเสร็จ

เมื่อปี ค.ศ.1733 สร้างขึน้ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นสถาปัตยกรรม
แบบบาร็อก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน Domenico Andrea Trezzini 
เพ่ือเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตัง้ช่ือโบสถ์ตามช่ือนกับุญ 2 องค์ 
ผู้ท าหน้าท่ีเผยแพร่ศาสนาคือ นักบุญปีเตอร์และนักบุญพอล ซึ่งประชาชนนับ
ถือเป็นอย่างมาก ความสูงของยอดโบสถ์ 122.5 เมตร จากนัน้น าคณะเข้าชม
โบสถ์เซนต์ไอแซค ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพประทบัใจ  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 

(พัก 3 คืน) หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  
 

 



 

                                         

วันท่ี 5 วังแคทเธอรีน (พุชกิน้วิลเลจ) - ห้องอ าพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
(พระราชวังฤดูหนาว) - ดนิเนอร์ในวังนิโคลัสกี ้

จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเข้าชมพระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) หรือหมูบ้่านพชุกิน้ 

(Pushkin Village) และบ่อยครัง้ท่ีถกูเรียกวา่ หมูบ้่านพระเจ้าซาร์ เพราะท่ีน่ีเป็น
เมืองท่ีพระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงพระราชทานท่ีดนิให้แก ่ พระนางแคทเธอรีน 
ช่ือเมืองถกูเปลี่ยนเพ่ือเป็นอนสุรณ์แก่กวีเอกพชุกิน้ ในปี ค.ศ.1937 เพราะกวี
เอกผู้ นีเ้คยผ่านการศกึษาในโรงเรียนท่ีเมืองแห่งนี ้ ตวัพระราชวงัสร้างขึน้ในปี 
ค.ศ.1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผู้มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับวา่ 
พระราชวงัแห่งนีม้ีความสวยงามไมแ่พ้พระราชวงัใดๆในโลก ชมห้องอมัพนั 
(Amber Room) เป็นสดุยอดงานศิลป์ยคุศตวรรษท่ี 18 อนัประมาณคา่มิได้ท่ี
ช่างจากเยอรมนัสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชท่ี 1 แห่งปรัสเซีย
ประกอบด้วย แผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่ 6 ชิน้ เนือ้ท่ี 100 ตารางเมตร ประดบั
อ าพนั 6 ต้น พร้อมกระจกผนงัและโมเสกอญัมณีมีคา่จากอิตาลี ห้องอ าพนัถกู
สร้างขึน้ใหมใ่นช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจบุนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 
ล้านดอลลา่ห์  

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าเข้าชมพิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวงัฤดหูนาว (The Hermitage Art 

Museum & Winter Palace) พระราชวงัอนัย่ิงใหญ่อดีตท่ีประทบัของซาร์แห่ง
รัสเซีย ประกอบด้วยห้องตา่งๆ มากกวา่ 1,050 ห้อง มีบนัไดกวา่ 200 บนัได 
และความยาวของระเบียงยาวกวา่ 30 กิโลเมตร เป็นท่ีเก็บสมบตัิล า้คา่ของ
ราชวงศ์ รวมทัง้สมบตัิจากทัว่โลกกวา่ 2.7 ล้านชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกร
เอกชัน้เย่ียมของโลกมากมาย อาทิ  ไมเคิลแองเจโล, ดาวินช่ี ราฟาเอล, เอล  
เกรโก้, แวนโก๊ะ, ปิกสัโซแ่ละศลิปินอื่นๆ   

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่ า ณ ภัตตาคารพื ้นเมืองของชาวรัสเซีย ที่ วัง 
Nikolaevsky Palace เชิญลิม้ชิมรสไข่ปลาคาเวียร์, เหล้าว้อดก้า หรือ แชมเปญ 
พร้อมฟังเสียงเพลงและดนตรีขบักลอ่มในแบบรัสเซียพืน้เมือง 

Local 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 
(พัก 3 คืน) หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  

 

วันท่ี 6 ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) - ช้อปป้ิง
ถนนเนฟสกี ้- ชมบัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์ 

อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านชมพระราชวงัฤดรู้อนเปโตรควาเรสต์ หรือปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof 

Palace) ท่ีตัง้อยู่บนชายฝ่ังฟินแลนด์ สร้างในสมยัของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชมี
ช่ือเสียงในด้านความงดงามของสถาปัตยกรรมและสวนน า้พท่ีุย่ิงใหญ่ สถานท่ีท่ี
แสดงถงึการผสมผสานอย่างลงตวั ระหวา่งสิ่งท่ีสร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนษุย์และ
ความงามของธรรมชาติ ภายในประกอบไปด้วยห้องตา่งๆมากมาย ซึง่จะถกู
ประดบัประดาไปด้วยจิตรกรรมสีทอง เหลืองอร่าม  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเข้าชมวังยูสซูปอฟ (Yusupov Palace) สร้างในปี  ค.ศ. 1770 โดย

สถาปนิกชาวฝร่ังเศส วงัแห่งนีไ้ด้ตกเป็นของ Princes Yusupov โดยสืบมรดก
ตกทอดกันมา และในปี 1830-1838 มีการบูรณะครัง้ใหญ่ โดยสถาปนิก A. 
Mikhailov มีการสร้างเพ่ิมเติม ออกแบบสวนเพ่ิมให้ดูสวยงามมากย่ิงขึน้ 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบท าน า้ร้อน การประปาต่าง ๆ  โรงละคร ห้องพักใน
สไตล์แขก (Moorish Room) วงัแห่งนีโ้ดง่ดงัไปทัว่โลก เพราะเป็นท่ีวางแผนและ  



 

                                         

ฆาตกรรมรัสปูติน จอมราคะ การวางแผนสังหาร  รัสปูติน มีการจ าลอง
เหตกุารณ์ด้วยหุ่นขีผ้ึง้ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เห็นบรรยากาศในวนัลอบสงัหาร 
รัสปตูิน ผู้ โคน่บลัลงัค์พระเจ้าซาร์นิโคลสัที่ 2 และค าสาบอนัน่าพิศวง ท่ีไม่มีใคร
หาค าตอบได้ รัสปูตินถูกสงัหารโดยการให้ดื่มยาพิษแต่ไม่ตาย ทีมสงัหารไล่ยิง
ยิงซ า้อีกหลายนัด แล้วจับมัดโยนลงแม่น า้ท่ีเย็นยะเยือกจนเสียชีวิต  จากนัน้ 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ ย่านถนนเนฟสกี ้ถนนประวตัิศาสตร์สร้างขึน้ตัง้แต่ปี 
1710 มีความยาวกวา่ 4.5 กิโลเมตร เรียงรายไปด้วยสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
19.00 น. พร้อมน าท่านชมการแสดงบลัเล่ต์ (Russian Ballet) ศิลปะการเต้นระบ าปลาย

เท้าท่ีงดงามและมีช่ือเสียงไปทัว่โลกซึง่จะให้ประสบการณ์ไม่รู้ลืม จบการแสดง
น าคณะเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
**กรุณาแต่งกายสภุาพ (Smart Casual Dresscode) ท่านสภุาพบรุุษกรุณาใส่
กางเกงขายาว**  

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5* 
(พัก 3 คืน) หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  

 

วันท่ี 7 สนามบินพัลโกโว - สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดนิทาง
กลับกรุงเทพฯ 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
11.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินนานาชาติพลัโกโว (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) เพ่ือตอ่

เคร่ืองกลบักรุงเทพฯ 
 

15.20 น. เดินทางสูก่รุงมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ S7040 (1520-1650) 
18.25 น. น าคณะออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG975   
วันท่ี 8 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ พฤหัสบดี 
07.30 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

ก าหนดวันเดินทาง 
11-18 ต.ค. 2561 18-25 ต.ค. 2561 

คา่ทวัร์ตอ่ท่าน :   
 ➢ ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

➢ เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
➢ เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 
➢ พกัห้องเด่ียวเพ่ิมท่านละ (Single Bed Room) 
➢ กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (ผู้ ใหญ่) หกัใบละ 
➢ กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (เดก็)     หกัใบละ  

100,000.- 
90,000.- 
80,500.- 
17,000.- 

-30,000.- 
-24,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินไทย และตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศรัสเซีย รวมคา่ภาษีและสว่นเพิ่มของน า้มนั

เชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 กนัยายน 2561 
✓ คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ คา่เข้าชมพระราชวงัเครมลนิ (Great Kremlin Palace) / พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร์ร่ี (The State Armory) / ปอ้มปีเตอร์

แอนด์ปอล / วิหารเซ็นไอแซค (St. Isaac's Cathedral) / พิพิธภณัฑ์เฮอร์มเิทจและพระราชวงัฤดหูนาว / ดินเนอร์ที่วงั 
Nikolaevsky Palace / พระราชวงัฤดรู้อนเปโตรควาเรสต์หรือปีเตอร์ฮอฟ / การแสดงบลัเลต์่ (Russian Ballet 
Performance) / พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace)  

✓ คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4-5 ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่สว่นใหญ่จะไมม่ี



 

                                         

เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

✓ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
✓ คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 € / ทา่น / วนั 
✓ คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1ทา่น 
✓ คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ี
ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
-หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 
7 กิโลกรัม 

✓ ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบับริษัทฯ กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะ

ดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช ำระ
เงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็น
การยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ี
เหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
 • ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
 • ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
 • ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
 • ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 



 

                                         

 • ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
 ▪ หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิม่คือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 ▪ หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซีา่แบบ
กรุ๊ป 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู
พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะ
รักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์
ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ 
ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที่ 14 กันยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)  
 ▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่ง
กนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มจีะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด



 

                                         

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิม่เติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

▪ ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้ทา่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้  และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบิน
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

ประเทศไทยและรัสเซีย มีข้อตกลงร่วมกนัในการยกเว้นการตรวจลงตราวีซา่  
ท่ีเป็นไปเพ่ือจดุประสงค์ของการท่องเท่ียวท่ีไมเ่กิน 30 วนั ผลของสญัญาท าให้ทัง้คนไทยและรัสเซีย 

สามารถเข้าเดินทางไปเท่ียวในประเทศคูส่ญัญาได้โดยไมต้่องขอวีซา่ก่อนเดินทาง 
โดยพาสปอร์ตของผู้ เดินทางต้องมีอายุเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


