
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอสโคว ์- เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พชุกิ�น 
   

 
 บรษิทัฯ ขอนําท่านเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซยี ซึ �งเป็นประเทศแรกในโลกที �เปลี �ยนแปลงการปกครองจาก
ระบบสมบรูณาญาสทิธริาชยม์าเป็นระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสตใ์นแนวมารก์ซสิตไ์ด้
สาํเรจ็ตั 2งแต่ ค.ศ.4546 จนถงึกาลล่มสลายเมื �อ ค.ศ.4554 และปจัจุบนัไดป้รบัเปลี �ยนการปกครองและเศรษฐกจิมาสูร่ะบบ
ประชาธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลาดเปิด และรอการมาเยอืนจากนกัท่องเที �ยวทั �วโลก กบัสถานที �น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย
รวมทั 2งประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน 

 

มอสโคว ์  เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่และยาวนาน 

เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เมอืงท่องเที �ยวที �สาํคญัและยงัเป็นเมอืงหลวงเก่าของสหพนัธรฐัรสัเซยี ตั 2งแต่สมยัของพระเจา้ 
   ปีเตอรม์หาราช ที �นําความเจรญิมาสูป่ระเทศรสัเซยีแบบยุคใหม ่
พชุกิ� น เมอืงที �ตั 2งของสถานที �ท่องเที �ยวที �มคีวามสาํคญัต่อประวตัศิาสตรข์องประเทศหลายๆแห่ง ไม่วา่จะ

เป็นโบสถ ์พระราชวงั สวนสาธารณะ และอื �นๆอกีมากมาย 
 
 
 
 
 
 

 

Highlight Russia 3 Cities 
7 days 5 nights 



 

 

 

 
 
 
 

กาํหนดการเดินทาง    �-�� กนัยายน /  �- � กนัยายน  !"  
   � -�# ตลุาคม /  �- % ตลุาคม  !"  
 
วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมิู-มอสโคว-์เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

��.�� น. นัดคณะพรอ้มกนัที#สนามบินสุวรรณภมิู  ชั %น & ประตหูมายเลข �-+ Row P  
 สายการบินแอโรฟลอ็ต  เจา้หน้าที
พรอ้มคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
2�.�� น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์ โดยสายการบินแอโรฟลอ็ต เที#ยวบินที# SU271 (บรกิารอาหารรอ้นบน

เครื
อง) 
2:.�� น. เดินทางถึง สนามบินเซเรเมต็เยโว่ กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย จากนั "นนําท่านเปลี
ยนเครื
อง 
2?.&� น. ออกเดินทางจากสนามบินกรงุมอสโคว ์ โดยสายการบินแอโรฟลอ็ต เที#ยวบินที# SU028 (บรกิารของ

ว่างบนเครื
อง) 
C2.C� น. เดินทางถึง สนามบินพลุโคโว ่นครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ นําท่านผ่านขั "นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง รอ

รบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนั "นนําท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ (เวลาชา้กวา่ประเทศไทย
ประมาณ . ชั 
วโมง)  
นําท่านเข้าสู่ ที#พกัระดบั & ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 
วนัที#สอง  เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าที#โรงแรม 
  นําท่านเดนิทางเพื
อเขา้ชมความยิ
งใหญ่ของ พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Museum)  ที
ประกอบดว้ย
  หอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานที
แห่งนี" เคยใชเ้ป็นที
รบัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชักาลที
 5  
  ของไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี พรอ้มทั "งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์ กบัพระเจา้ซารนิ์ 
  โคลสัที
  2 ของรสัเซยีอกีดว้ย ปจัจุบนัพระราชวงันี"ไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ที
เกบ็รวบรวมงาน
  ศลิปะลํ"าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิ"น รวมทั "ง ภาพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อาท ิลโีอนาโด ดาวนิซี
,  ปิกสั 

โซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะที
สวยที
สดุและใหญ่ที
สดุของโลกแห่งหนึ
ง (ในบาง
ช่วงพระราชวงัเฮอรมิ์เทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซึ#งส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งลว่งหน้า ดงันั %น หากวนัที#
เดินทาง ตรงกบัช่วงที#ปิดเข้าชม จะเปลี#ยนไปเข้าพระราชวงัอื#นที#เปิดหรอืสถานที#ท่องเที#ยวอื#นที#เปิด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักลา่ว)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื%นเมือง 
บ่าย  นําท่านเขา้ชม มหาวิหารเซ้นตไ์อแซค สรา้งขึ"นอย่างสวยงามยิ
งใหญ่ โดยไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิก
  ชาวฝรั 
งเศส โดยใชเ้วลาสรา้งถงึ .E ปี ยอดโดมทาํดว้ยทองคาํแผ่นหนกัถงึ 100 กโิลกรมั นบัเป็นวหิารทรง
  โดมที
สงูที
สดุในโลก ภายในตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและหนิมาลาไคท,์ รปูภาพที
สรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รปูเขยีน
  ไอคอน โบสถ ์ศกัดิ Fสทิธิ Fแห่งนี" เป็นที
นบัถอืของชาวเมอืงอย่างมากเนื
องจากครั "งหนึ
งตวัเมอืงถูกถล่มดว้ย 
  ระเบดิ ของทหารนาซจีนราบคาบไปทั "งเมอืง แต่วหิารเซน้ตไ์อแซค แห่งนี"กลบัอยู่รอดปลอดภยั จากนั "นนํา
  ท่านชมเมอืง เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์  เมอืงที
สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมื
อปี ค.ศ. 1703  นครแหง่นี"มี
  ประวตัศิาสตรข์องการต่อสูข้องชาวเมอืงหลายครั "ง และยงัเป็นอู่กาํเนิดอาํนาจของการปฏวิตัริสัเซยีที
ส ั 
น 

 



 

 

 

 
 
 

สะเทอืนไปทั 
วโลก ถอืไดว้่าเป็นเมอืงที
สวยงามที
สดุแหง่หนึ
งของโลก ประกอบดว้ย 44 เกาะ เชื
อมต่อกนัดว้ย 
แม่นํ"า-ลาํคลองอกี 86 สาย สวยงามจนไดร้บัฉายาว่า “ราชนิีแห่งยโุรปเหนือ” นครแห่งนี"เคยเป็นเมอืงหลวง
เก่าของรสัเซยีมานานกว่า 200 ปี ตวัเมอืงนั "น ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นนครที
สวยและสมบรูณ์มากที
สดุใน
ดา้นงานสถาปตัยกรรมและผงัเมอืง นําท่านเขา้ชม Aurora Ship Museum พิพิธภณัฑเ์รอืลาดตระเวน 
ที
คุม้กนัเรอืของกองทพัเรอืจดัรวรรดิ Fรสัเซยีในช่วงสงครามรสัเซยี-ญี
ปุน่และยงัเคยเป็นสว่นหนึ
งของกองทพั 
เรอืบอลตกิและเขา้ร่วมยุทธนาวชี่องแคบสชึมิะ เมื�อเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ.�911 อดตีเรอืรบหลวงเคยไดไ้ป 
จอดที�กรุงเทพมหานครเพื�อเป็นสว่นหนึ�งของพระราชพธีบีรมราชาภเิษกของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หวัปจัจุบนัเป็นพพิธิภณัฑล์อยนํ4าในนครเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ จากนั "นนําท่านล่องเรอืชมความงดงาม
ริมฝั #งแม่นํ%าเนวา แม่นํ"าสายหลกัของเมอืงเมอืงเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ ชมสถาปตัยกรรมของอาคารที
เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของรสัเซยีและชวีติความเป็นอยู่ของชาวรสัเซยีในนครแห่งนี" ซึ
งเคยเป็นนครหลวงเก่ามา
ก่อน 

คํ#า  รบัประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคารจีน 
จากนั%นนําท่านเขา้สู่ ที#พกัระดบั & ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 
วนัที#สาม  เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-พชุกิน-เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่ เมืองพชุกิ%น (Pushkin) อกีหนึ
งเมอืงท่อเที
ยวที
มชีื
อเสยีงที
สดุของรสัเซยี ตั "งอยูใ่นเขต

นครสหพนัธเ์ซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ ห่างออกไปประมาณ P. กโิลเมตร ไดร้บัการก่อตั "งขึ"นปีในปี ค.ศ.QRQE โดย
ตวัเมอืงแหง่นี"ตั "งอยู่รมิฝ ั 
งแม่นํ"าเนวา แม่นํ"าสายสาํคญัอกีสายหนึ
งของประเทศ และปจัจุบนัเมอืงพุชกิ"นได้
กลายเป็นสถานที
ท่องเที
ยวที
ไดร้บัความนิยมมากแห่งหนึ
ง ที
เตม็ไปดว้ยพระราชวงัและมคีวามสาํคญัต่อ
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของประเทศ  นําท่านเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) 
พระราชวงัฤดรูอ้นที
มชีื
อเสยีงมากแห่งหนึ
งของโลก สวนสวยที
ตั "งอยู่บนพื"นที
กว่า QER เฮคเตอร ์ภายในสวน
แบ่งออกเป็นสวนแบบเก่าและสวนแบบองักฤษ ซึ
งถูกคั 
นกลางดว้ยบ่อนํ"าขนาดใหญ่ อกีทั "งยงัมพีาวลิเลี
ยนที

สวยงาม ซงึมคีวามสาํคญัทางสถาปตัยกรรมและประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหนึ
งของเมอืง โดยพระราชวงันั "นถูก 

 สรา้งขึ"นในชว่งสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช หรอืในช่วงระหว่างปี QRQR-QRPU และถูกสรา้งใหมใ่นช่วงระหว่าง
ปี QR.U-QRVW พระราชวงัแคทเธอรนีเป็นพระราชวงัหลวงอนัเป็นที
พกัผ่อนในฤดรูอ้นของพระมเหสอีงคโ์ปรด
คอื พระนางแคทเธอรนีที
 Q โดยพระราชวงัถูกสรา้งขึ"นในสไตลส์ถาปตัยกรรมแบบคลาสสกิ ตกแต่งประดบั
ประดาผนงัหอ้งดว้ยลายปนูป ั "นต่างๆ เพดานเขยีนภาพเฟรสโก ้ ที
มคีวามสวยงามมาก ชมห้องอาํพนั 
(Amber Room) เป็นหอ้งที
ไม่ควรพลาดชม ภายในหองนั "นไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงามมากที
สดุหอ้งหนึ
ง
ในพระราชวงัแคทเธอรนี โดยเฉพาะภาพที
ใชต้กแต่งตามผนงัและเพดานนั "น สว่นใหญ่มกัสรา้งขึ"นจากอาํพนั
ทั "งหมด ตกแต่งดว้ยทองคาํเปลวและกระจกอย่างวจิติรงดงาม จนไดร้บัสมญาว่าเป็น สิ
งมหศัจรรยท์ี
 Y ของ
โลกดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟในนครเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ นําท่านเดินทางโดยรถไฟเรว็ สู่กรงุมอสโคว ์โดย

รถไฟความเรว็สูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ & ชั #วโมง) เมื�อนําท่านเดนิทางถงึสถานี
รถไฟกรุงมอสโคว ์รถโคช้รอรบัที�สถานีรถไฟกรุงมอสโคว ์

 



 

 

 

 
 
 

คํ#า  รบัประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคารพื%นเมือง 
จากนั%นนําท่านเดินทางกลบั ที#พกัระดบั & ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 
วนัที#สี#   มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน  สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดกาํเนิดแห่งประวตัศิาสตร์

รสัเซยี ที
มอีายุยาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขึ"นในปี ค.ศ.QQ.R โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชายยรู ิ
โดลโกรกู ี มรีบัสั 
งใหส้รา้งเพื
อใชป้้องกนัศตัร ู ในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที
เป็นเหมอืนหวัใจ
ของกรุงมอสโคว ์ ตามความเชื
อของชาวรสัเซยีเครมลนิคอืที
สถติยข์องพระเจา้ ปจัจุบนัพระราชวงัเครมลนิ
เป็นพพิธิภณัฑ ์และที
ตั "งสถานที
สาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราช
และสิ
งก่อสรา้งอื
นๆ อกีมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงที
เก่าแก่สาํคญัและใหญ่ที
สดุในเครมลนิ 
โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที
มมีาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพธิรีาชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจา้อวีานและ ชมระฆงัยกัษ์ที
ใหญ่ที
สดุในโลก (หมายเหตุ: จาํกดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ . 
รอบเท่านั "นคอื QE.EE /QP.EE / Q..UE /QW.UE น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันั "นกรุณาตรงต่อเวลานดัหมายอย่าง 
เคร่งครดั)  จากนั "นชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์#แชมเบอร ์ ซึ
งเป็นที
เกบ็สมบตัลิํ"าค่าของกษตัรยิร์สัเซยี อนั
ไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราชรถทองคาํ, เครื
องบรรณาการจากราชวงศต่์างๆ ในยุโรปรวมถงึไขอ่ี
สเตอรท์ี
หาชมไดย้ากยิ
ง จากนั "นชมโบสถอ์สัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อวีานชมระฆงัยกัษ์ที

ใหญ่ที
สดุในโลก   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย นําท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัสถาปตัยกรรม 
 หลากหลายรปูแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกส ี หนิอ่อน ฯลฯ จน

ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใตด้นิแห่งเดยีวในโลกที
มศีลิปะที
งดงามยิ
ง และยงัเป็นสิ
งก่อสรา้งที
ชาว
รสัเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิหเ้หน็ถงึความยิ
งใหญ่ มปีระวตัศิาสตร ์ ความเป็นชาตนิิยม และวฒันธรรม
ประเพณีอนัสวยงาม ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานีนั "นมคีวามแตกต่างกนัดว้ย ประตมิากรรม โคมไฟระยา้  

 เครื
องแกว้ หนิแกรนิต หนิอ่อน ลว้นแลว้แต่ปราณีตสวยงาม หากไดม้าเยอืนแดนหมขีาวแห่งนี"  จากนั "นนํา 
 ท่านชอ้ปปิ"งย่านถนนอารบตั (Arabat Street) ชื
อถนนนี"ปรากฏมาตั "งแต่ศตวรรษที
 QV ในอดตีเป็นที
อยู่ของ

ชนชั "นขนุนาง และศลิปินที
มผีูอุ้ปถมัภ ์ ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัเป็นย่านที
พกัของสมาชกิ
ระดบัสงูของพรรคคอมมวินิสต ์ ปจัจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดนิที
มชีื
อเสยีงที
สดุของรสัเซยี เป็น
แหล่งของศลิปิน จติรกร รา้นขายของที
ระลกึ รา้นกาแฟ เป็นตน้  
**เพื#อความสะดวกในการเดินเล่นถ่ายรปูและเลือกซื%อสินค้าจากย่านช้อปปิ% ง อิสระรบัประทานอาหาร
คํ#าตามอธัยาศยั**   
จากนั%นนําท่านเขา้สู่ ที#พกัระดบั & ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 
วนัที#ห้า   มอสโคว-์ซากอรส์-มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมืองซารก์อส Zagorsk หรอื Sergiev Posad เมอืงทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว ์ 

 



 

 

 

 
 
 

ห่างจากมอสโควป์ระมาณ ;< กโิลเมตร ซากอรส์เป็นที�ตั 4งของศาสนสถานที�ใหญ่ที�สดุและเก่าแก่เป็นเมอืงที�
พบโดยการแสวงบญุของนกับุญเซอรเ์กอเยฟ โปสาด หรอืเซอรเ์จยีส แห่งราโดเนซในปีค.ศ.�?@A เมอืงนี4
เปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เป็นที�ตั 4งของศาสนสถานที�ใหญ่ที�สดุและเก่าแก่ที�สดุ ในครสิตศ์ตวรรษที� �A-�;  
เป็นที�แสวงบญุที�ศกัดิ Cสทิธข์องประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาด
ภาพไอคอน นําท่านชมโบสถเ์ก่าแก่แห่งซารก์อส ที�ภายในตกแต่งดว้ยภาพนกับญุ มแีท่นสาํหรบัประกอบ
พธิขีองพระสงัฆราชและที�สาํหรบันกัรอ้งนําสวด ชั 4นล่างเป็นหอ้งครวัสาํหรบัทาํอาหารใหก้บัคนจน จากนั 4น
ชม โบสถอ์สัสมัชญั ที�สรา้งเลยีนแบบโบสถท์ี�พระราชวงัเครมลนิ เขา้ชมภายในไดเ้ฉพาะช่วงฤดรูอ้น และ
ชมโบสถโ์ฮลทีรนิิตี4 สรา้งในปี ค.ศ.�AFF-�AF? เป็นโบสถแ์รกของเมอืงนี4 สถาปตัยกรรมแบบยอดโดมหวั 
หอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใชเ้สยีงภายในเป็นโบสถท์ี�ทาํพธิ ี ท่านสามารถ
ร่วมสกัการะโลงศพของนกับญุเซอรเ์จยีสพรอ้มกบัประชาชนชาวรสัเซยีได ้ จากนั 4นมเีวลาใหถ่้ายรปูกบัหอ
ระฆงั หรอืจะรองนํ4าจาก บ่อนํ4าศกัดิ Cสทิธิ C กลบัไปเป็นศริมิงคล นํ4าในบ่อเป็นนํ4าธรรมชาต ิ มเีรื�องเล่าว่า 
ชายตาบอดเดนิทางมาที�โบสถแ์ลว้คน้พบบ่อนํ4าโดยบงัเอญิ หลงัจากนํานํ4ามาลา้งหน้า ความศกัดิ Cสทิธิ Cกท็าํให้
ชายตาบอดสามารถมองเหน็ได ้สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงมอสโคว ์Moscow 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย นําท่านสู ่จตัรุสัแดง Red Square ที
มคีวามสาํคญัในหน้าประวตัศิาสตรก์ารเมอืงรสัเซยี เป็นสถานที
สาํคญั

ตั "งอยู่ใจกลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตุัรสัที
สวยงามที
สดุในโลก เป็นสถานที
เกบ็ศพเลนินศาสดาของประเทศ
สงัคมนิยม สรา้งดว้ยหนิแกรนิต และหนิอ่อน ดา้นหน้าจตุัรสัแดงนั "น เป็นที
ตั "งของกโิลเมตรที
ศนูยข์องรสัเซยี 
และมลีานกวา้งของจตุัรสัแดงนี"มพีื"นที
กวา้ง WjV เมตร ยาว QUE เมตร ทาํหน้าที
เป็นสถานที
จดังานสาํคญัๆ 
ต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายยุคหลายสมยั บรเิวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานที
ท่องเที
ยวอื
นๆ รายรอบ
อกีมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลนิ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรร์สัเซยี และหา้งสรรพสนิคา้กุม เป็นตน้  ให้
ท่านถ่ายรปูกบั วิหารเซน็ตบ์าซิล สญัลกัษณ์ของกรุงมอสโคว ์ที
สรา้งขึ"นโดยพระเจา้อวีานจอมโหด อนุสรณ์
สถานของผูนํ้าพรรคบอลเชวคิ ที
ปจัจุบนัล่มสลายไปกบัความยิ
งใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สรา้งในสมยัพระ
เจา้อวีานที
 . จอมโหด ดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณ มยีอดโดม j ยอดหลากสสีนัสวยงาม จนนกัทอ่งเที
ยวเรยีก
กนัว่า โบสถล์กูกวาด สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev ที
หลงัจาก
สรา้งเสรจ็กถ็ูกควกัดวงตาทั "งสองขา้ง โดยคาํสั 
งของพระเจา้อวีานที
 . หรอืกษตัรยิอ์วีานผูโ้หดรา้ย ทรงพอ 

 พระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี"มาก จงึมคีาํสั 
งใหป้นูบาํเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกั
ดวงตาทั "งสอง เพื
อไมใ่หส้ถาปนิกผูน้ั "นสามารถสรา้งสิ
งที
สวยงามกว่านี"ไดอ้กี  อสิระใหท้่านชอ้ปปิ"งที

ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum Department Store) ที
หรหูรามากที
สดุในรสัเซยี แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นม
จากทั 
วโลก เป็นแหล่งชอ้ปปิ"งของเศรษฐรีสัเซยี ตวัอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรหูรา   

 คํ#า  รบัประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคารพื%นเมือง Hard Rock Cafe 
  จากนั "นนําท่านเดนิทางไปชม ละครสตัวชื์#อดงัก้องโลก รสัเซี#ยนเซอรค์สั  เป็นการแสดงของสตัว ์
  แสนรูที้#ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข แมวนํ%า ลิง ม้า ฯลฯ รวมทั %งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด
  โผนจากนักแสดงมืออาชีพ (หากมีการงดแสดงโดยทางโรงละครมิได้แจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิm ในการ
  เปลี#ยนแปลงรปูแบบเป็นการแสดงอื#นแทน หรอืไม่สามารถแทนด้วยการแสดงใด จะเปลี#ยนเป็นบริการ
  ท่องเที#ยวรปูแบบอื#นแทนหรอืคืนเงินค่าเข้าชมให้กบัท่าน)   

จากนั%นนําท่านเขา้สู่ ที#พกัระดบั & ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
 



 

 

 

 
 
 

วนัที#หก  มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าที#โรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่“เนินเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรอืเลนินฮิลส ์ Sparrow Hills” จุดชมววิที
มองเหน็ทศันียภาพ

ของกรุงมอสโควที
อยู่เบื"องล่างไดโ้ดยทั "งหมด จงึทาํใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดตีเลอืกเนินเขา
นกกระจอกแหง่นี"เป็นที
ตั "งบา้นพกัของตน ปจัจุบนัพื"นที
ดงักล่าวเป็นที
ตั "งของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์ และเป็น
จุดชมววิที
สวยที
สดุในมอสโคว ์ และใหท้่านถ่ายรปูกบัความสวยงามของอาคารหลกัของมหาวทิยาลยัมอส
โคว ์ เป็นมหาวทิยาลยัที
เก่าแก่ที
สดุและใหญ่ที
สดุในรสัเซยี โดยรปูแบบสถาปตัยกรรมแบบสตาลนิที
เป็น
เอกลษัณ์ของการก่อสรา้งอาคารแบบรสัเซยี ไดร้บัการก่อตั "งขึ"นในปี QRVV โดยมคิาอลิซอฟ นกัวชิาการ
รสัเซยีในช่วงเวลานั "น มหาวทิยาลยัที
ไดร้บัการตั "งชื
อตามเขาในปี ค.ศ.Qj.E  ใหท้่านถ่ายรปูกบัภายนอกของ
อาคารมหาวทิยาลยัที
มรีปูแบบการสรา้งที
มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัแบบรสัเซยี จากนั "นนําท่านเขา้ชม วิหาร
เซน็ต ์ เดอะซาเวียร ์  สรา้งขึ"นเมื
อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี
 1 เพื
อเป็นอนุสรณ์แห่ง
ชยัชนะ และแสดงกตญัtตุาแด่พระเป็นเจา้ที
ทรงช่วยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยใช้
เวลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูนํ้าพรรคคอมมวินิสตใ์นขณะนั "นไดส้ั 
งใหท้บุ
โบสถท์ิ"ง เพื
อดดัแปลงเป็นสระวา่ยนํ"าที
ใหญ่ที
สดุในโลก จนเมื
อปี ค.ศ.1994ประธานาธบิดบีอรสิ เยลซนิ ได้
อนุมตัใิหม้กีารก่อสรา้งวหิารขึ"นมาใหม่ ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทั "งประเทศ ซึ
งจาํลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ย
เปอรเ์ซน็ต ์ วหิารนี"จงึกลบัมายนืหยดัที
เดมิอกีครั "งโดยสรา้งเสรจ็สมบรูณ์และทาํพธิเีมื
อวนัที
 19 สงิหาคม 
ค.ศ.2000 ปจัจุบนัวหิารนี"ใชใ้นการประกอบพธิกีรรมสาํคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย นําท่านถ่ายรปูบรเิวณสวนสาธารณะ Zaryadye Park สวนสาธารณะแห่งแรกที�สรา้งขึ4นในกรุงมอสโควม์า

นานกว่า 50 ปีบนพื4นที�กว่า ;I,<<< ตารางเมตรและสวนมติรภาพโซเวยีตที�สรา้งขึ4นสาํหรบัเทศกาลเยาวชน
และนกัศกึษาในปี ค.ศ.1957  จากนั "นนําท่านเดนิทางต่อสู ่ ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี% Ismaylovsky 
Market ศนูยก์ลางการคา้ขายของที
ระลกึที
ใหญ่ที
สดุในกรุงมอสโคว ์ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื"อสนิคา้พื"นเมอืง
นานาชนิด ในราคาที
ถูกที
สดุ อาทเิช่น นาฬกิารสัเซยี, ตุ๊กตาแม่ลกูดกหรอืมาโตรชกา, ผา้คลุมไหล่, อาํพนั, 
ของที
ระลกึต่างๆ และอื
นๆ อกีมากมาย  

 สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินเซเรเมต็เยโว่ กรงุมอสโคว ์(เนื#องจากการจราจรใน 
กรงุมอสโควค่์อนขา้งหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาํเป็นต้องเผื#อ 
เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน 

2?.2� น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอ็ต เที#ยวบินที# SU270 (เสิรฟ์อาหารบนเครื#อง) 
 
วนัที#เจด็  สนามบินสวุรรณภมิู 
�+.t� น.  เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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กาํหนดการเดินทาง    �-�� กนัยายน /  �- � กนัยายน  !"  
   � -�# ตลุาคม /  �- % ตลุาคม  !"  
 

Hilight Russia 3 Cities / SU 

มอสโคว-์เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พชุกิ�น � วนั 
ราคารวมตั 8ว ราคาไม่รวมตั 8ว 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 57,900 31,900 

เดก็อายตุํ�ากว่า �F ปี พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น 55,900 31,900 

เดก็อายตุํ�ากว่า �F ปี พกักบัผูใ้หญ่ F ทา่น (เสรมิเตยีง) 53,900 29,900 

พกัเดี�ยวเพิ�ม ทา่นละ 7,900 7,900 
 

หมายเหตุ 
1. อตัราค่าเดนิทางนี4ตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสารที�เป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมต่ํ�ากว่า F@ ท่าน  และจะตอ้งชาํระมดัจาํ หลงัจากยนืยนัการ

จองทวัรท์นัท ี
2. กรณีท่านที�มตีั Pวของสายการบนิอื�นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ั Pวโดยสารของทางบรษิทัทวัร ์กรุณาแจง้ล่วงหน้าเนื�องจากมี

การเกี�ยวขอ้งกบัการจองหอ้งพกัและจาํนวนของบรกิารและหอ้งพกัที�ม ี 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Cในการเรยีกเกบ็ค่าภาษนํี4ามนั ในกรณีที�สายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มเตมิภายหลงั 
4. โรงแรมในรสัเซยี ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุตํ�ากว่า ; ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ 
 
อตัรานี�รวมบริการ 
1. ค่าตั Pวเครื�องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิแอโรฟลอ็ต ชั 4นประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว-์เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ // มอส

โคว-์กรุงเทพฯ รวมถงึค่าเดนิทางรถไฟความเรว็สงูเสน้ทาง เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์-มอสโควช์ั 4นมาตรฐาน  
2. ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ 
3. ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเที�ยวตามรายการที�ระบุ 
4. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที�ม ี
5. ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ที�คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึ�งเดก็อายุตํ�ากว่า � ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ ;@ ปี  

วงเงนิคุม้ครอง @<<,<<< บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านั 4น ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื�นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิ 
ค่าตั Pวโดยสาร, ค่าที�พกั, ค่าอาหารหรอือื�นๆ ทั 4งนี4เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

7. ค่าภาษนํี4ามนัเชื4อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที� FA 
เม.ย.F@XF หากมเีพิ�มเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่านํ4ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิ�มตามกฏและเงื�อนไขของ
สายการบนิ   

8. ภาษมีลูค่าเพิ�ม ;% และหกั ณ ที�จ่าย ?% 
 
 

อตัรานี�ไม่รวมบริการ 
1. ค่านํ4าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (23 กโิลกรมัต่อท่าน / ชิ4น)  
2. ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
3. ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
4. ค่าทิปพนักงานขบัรถและมคัคเุทศกท้์องถิCนในรสัเซียและหวัหน้าทวัร ์ทีCเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ  ,!GG 

บาท ชาํระพรอ้มค่าทวัรส่์วนทีCเหลือก่อนเดินทาง 
5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
6. ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
8. ค่าวซ่ีาสาํหรบัชาวต่างชาต ิ
9. ค่านํ4าดื�มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกนํ4าดื�มระหว่างทวัร)์ 
10. ค่าภาษที่องเที�ยวหากมกีารเกบ็เพิ�ม 
11. ค่าประกนัการเดนิทางที�นอกเหนือจากรายการทวัร ์

 

การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ
งท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที
เหลอืจะขอ
เกบ็ทั "งหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย PQ วนัทาํการ มฉิะนั "นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Fในการคนืเงนิค่ามดัจาํทั "งหมด 
 
การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิเกนิ .V วนัทาํการแต่ไม่เกนิ jE วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Fในการคนืเงนิมดัจาํค่าตั vวโดยสารของท่าน

นั "นๆ (เงื
อนไขค่ามดัจาํตามที
ทางสายการบนิเรยีกเกบ็) 
2. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Fในการคนืเงนิมดัจาํทั "งหมด 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Fในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั "งหมด 
4. หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื
นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามที
สถานทตู

เรยีกเกบ็ (กรณีท่านที
ตอ้งยื
นวซ่ีา) 
5. หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้ (กรณีที
มกีารทาํวซ่ีา) แจง้ยกเลกิก่อนออกตั vวโดยสารเครื
องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Fใน

การคนืค่ามดัจาํ  
6. หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั vวโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Fในการคนืค่าทวัรท์ั "งหมด  
 

หมายเหต ุ 
• รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
• กรณีที�มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั 4งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ4นและมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Cในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื�องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื�นๆ ที�มเีหตุทาํให ้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์

• บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที�กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จาํนวนทั 4งหมดหรอืบางสว่น 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วที�พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที�สายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเที�ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบนิ 

• ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ4าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้
ทั 4งนี4ขึ4นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ Cไม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ4าหนกัสว่นที�
เกนิ 

 



 

 

 

 
 
 

 
• ในประเทศต่าง ๆ ในรสัเซยี มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที�

ชดัเจนในเรื�องการสบูบหุรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี� ทั 4งนี4เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
• กรณีที�ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า A - @ ชั �วโมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั 4งหมด 

• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั 4งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที�
สถานที�เขา้ชมนั 4นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที�คณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื�อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที�ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนั 4นๆ ตามเงื�อนไขราคาที�ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั 4นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ�งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที�ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เนื�องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

• หากชว่งที�เดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ�งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป/รสัเซยี รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันั 4นขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
 

ข้อมูลเพิ#มเติมเรื#องโรงแรมที#พกั 

1. เนื
องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี
ยว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ U ท่าน / U เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่
ห้องพกัแบบ t เตียงเดี#ยว แต่อาจจะได้เป็น 2 เตียงใหญ่กบั 2 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 2 ห้องคู่
และ 2 ห้องเดี#ยว กรณีที#มา t ท่าน  

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไม่มเีครื
องปรบัอากาศเนื
องจากอยู่ในแถบที
มอุีณหภมูติํ
า  
3. กรณีที
มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ"นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Fในการปรบัเปลี
ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื
อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที
มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที
เป็นหอ้งเดี
ยวอาจเป็นหอ้งที
มขีนาดกะทดั
รตั และไมม่อ่ีางอาบนํ"า ซึ
งขึ"นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั "นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลีCยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อืCนๆ ทีCไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทั �งนี� เพืCอประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดการเข้าชมสถานทีCและพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัร์
ทีCเดินทาง สถานทีCใดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิQ ในการเปลีCยนแปลงเข้าสถานทีCอืCน

ทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้ กรณีทีCไม่สามารถจดัทดแทนได้ 
 


