
 

 
 

Summer Russia 
           เทียวมอสโคว ์– เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์  วนั  คืน 

     โดยสายการบินไทย (TG)  
  

 
  
  
 
 

บรษิัทฯ ขอนําท่านเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซีย ซงึเป็นประเทศแรกในโลกทเีปลยีนแปลงการปกครองจาก

ระบบสมบูรณาญาสทิธริาชยม์าเป็นระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสตใ์นแนวมารก์ซสิตไ์ด้

สําเรจ็ตงัแต่ ค.ศ.  จนถงึกาลล่มสลายเมอื ค.ศ.  และปจัจุบนัไดป้รบัเปลยีนการปกครองและเศรษฐกจิมาสูร่ะบบ

ประชาธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลาดเปิด และรอการมาเยอืนจากนักท่องเทยีวทวัโลก กบัสถานทน่ีาสนใจต่าง ๆ มากมาย

รวมทงัประวตัศิาสตรอ์ันยาวนาน 
 

มอสโคว ์  เมืองหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิาสตรอ์นัเกา่แก่และยาวนาน 
เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เมืองท่องเทยีวทสีาํคญัและยงัเป็นเมืองหลวงเก่าของสหพนัธรฐัรสัเซีย ตงัแตส่มยัของพระเจ้า 
   ปีเตอรม์หาราช ทนํีาความเจรญิมาสู่ประเทศรสัเซยีแบบยุคใหม่ 
 

กาํหนดการเดินทาง  -  พ.ค. / -  พ.ค. / -  มิ.ย. / -  มิ.ย.  

วนัแรก   กรงุเทพฯ – มอสโคว ์

.  น. นัดคณะพรอ้มกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชนั  ประตูหมายเลข -  เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย  
เจา้หน้าทพีรอ้มคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

.  น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบินไทยแอรเ์วย์ส เทียวบินที TG974 

.  น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย หลงัผ่านขนัตอนการตรวจหนังสอื

เดนิทาง รอรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารจนี 

จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกั โรงแรม Sunflower Park หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสอง  มอสโคว-์เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟในกรุงมอสโคว ์นําท่านเดินทางโดยรถไฟเรว็ สู่นครเซ้นต์ปีเตอร์

สเบิรก์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ชวัโมง)  เมอืเดนิทางถงึ นครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์  เมอืงทสีรา้ง 



 

 
 

 

 

   โดยพระเจ้าปีเตอรม์หาราช เมอื ปี ค.ศ. 1703  นครแห่งนมีีประวตัศิาสตร์ของการต่อสูข้งชาวเมอืงหลายครงั 

และยงัเป็นอู่กาํเนิดอํานาจของการปฏวิตัริสัเซียทสีนัสะเทอืนไปทวัโลก ถอืได้ว่าเป็นเมอืงทสีวยงามทสุีดแห่ง

หนึงของโลก ประกอบดว้ย 44 เกาะ เชอืมตอ่กนัดว้ย แม่นํา-ลาํคลองอกี 86 สาย สวยงามจนไดร้บัฉายาว่า 

“ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ”  นครแห่งนเีคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของรสัเซยีมานานกว่า 200 ปี ตวัเมอืงนนั ไดร้บั

การกล่าวขานว่าเป็นนครทสีวยและสมบูรณ์มากทสีุดในดา้นงานสถาปตัยกรรมและผงัเมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านชมความยงิใหญ่ของ พระราชวงัฤดูหนาว (Hermitage Museum)  ทปีระกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ 

มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานทแีห่งนี เคยใชเ้ป็นทรีบัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชักาลท ี5  ของไทยใน

การเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี พรอ้มทงัทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์ กบัพระเจา้ซาร ์นิโคลสั ท ี2 

ของรสัเซยีอกีดว้ย  ปจัจุบันพระราชวงันีไดถ้กูใชเ้ป็น พิพิธภณัฑ์เฮอรมิ์เทจ ทเีกบ็รวบรวมงานศลิปะลาํคา่

ของโลกกว่า 8 ล้านชนิ รวมทงั ภาพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อาทิ ลโีอนาโด ดาวนิซ,ี  ปิกสัโซ,   

แรมบรนัด,์  แวนโก๊ะ  ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทสีวยทสีุดและใหญ่ทสีุดของโลกแห่งหนงึ (ในบางช่วง

พระราชวงัเฮอรมิ์เทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซึงส่วนใหญมิ่ได้มีการแจง้ล่วงหน้า ดงันัน หากวนัที

เดินทาง ตรงกบัช่วงทีปิดเข้าชม จะเปลียนไปเข้าพระราชวงัอืนทีเปิด หรือสถานทีท่องเทียวอืนทีเปิด

ให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)  จากนันนําท่านชม เมอืงเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ ทสีรา้งโดยพระเจ้าปีเตอรม์

หาราชเมอืปี ค.ศ.  ไดร้บัฉายาว่า“ราชนีิแห่งยโุรปเหนือ” ผ่านชมโบสถห์ยดเลอืด (Church of Christ's 

Resurrection) ทสีรา้งขนึบนบรเิวณทพีระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ ี  ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเลก็ซาน

เดอรท์ ี  ทรงสรา้งเพอืเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา  ก่อนนําท่านถ่ายรปูภายนอกกบั เรอืรบหลวงออโรรา่ 

(Aurora Ship) หรอืเรอืรสัเซียนาว ีไดช้อืว่าเป็นเรอืรบทเีก่าแก่ทสุีดในรสัเซยี โดยเป็นเรอืลาดตระเวนทรีบั

ใช้ชาวรสัเซยีมายาวนาน ตงัแต่ครงัสงครามรสัเซยีกบัญปีุน่ในปี ค.ศ.  -   เคยร่วมรบใน

สงครามโลกครงัท ี  และ  รวมถงึใช้ยงิปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยดึพระราชวงัฤดหูนาวทเีซน็ต์ปีเตอรส์เบิรก์ 

ในการปฏิวตัสิงัคมนิยมทนํีาโดยเลนิน เมอืปี ค.ศ.  และยงัเป็นเรอืทโีดยสารซารน์ิโคลสัท ี  พรอ้มราชนิ

กุลคนอนืๆ มายงัพธิบีรมราชาภิเษกรชักาลท ี  ในปี ค.ศ.  ปจัจุบนัเรอืออโรร่าไดป้ลดประจาํการ

กลายเป็นพพิธิภณัฑล์อยนํา 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง 

จากนันนําท่านเดนิทางกลบัทพีกั โรงแรม Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสาม  เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-มอสโคว ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 (การรบัประทานอาหารเชา้อาจเป็นแบบกล่องหากรอบเวลาของการโดยสารรถไฟดว่นเป็นรอบเชา้สุด)  

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟในนครเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ เพือนําท่านเดินทางกลบัสู ่กรงุมอส

โคว ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย จากนันนําท่านชมเมอืง เมอืงหลวงทียิงใหญข่องรสัเซีย หรอือดีตสหภาพโซเวียตทียิงใหญ ่ ชมความ

วิจติรงดงามของ กรงุมอสโคว ์เมอืงหลวงของประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยีทยีงิใหญ่ ผ่านชมย่านธุรกจิการค้า 

จตัุรสัแดง ทมีคีวามสาํคญัในหน้าประวตัศิาสตรก์ารเมอืงรสัเซยี เป็นสถานทสีาํคญัตงัอยู่กลางใจเมอืงของ 
 
 



 

 
 

 
 

 
    มอสโคว ์เป็นจตุัรสัทสีวยงามทสีุดในโลก เป็นสถานทีเกบ็ศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สร้างดว้ย

หนิแกรนิต และหนิอ่อน ดา้นหน้าจตุัรสัแดงนัน เป็นทตีงัของกโิลเมตรทศีนูยข์องรสัเซยี และมลีานกว้างของ
จัตุรสัแดงนมีพีนืทีกวา้ง  เมตร ยาว  เมตร ทาํหน้าทเีป็นสถานทจีดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซยีมา
หลายยุคหลายสมยั บรเิวณจัตุรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานทท่ีองเทยีวอนืๆ รายรอบอกีมากมาย เช่น 
พระราชวงัเครมลนิ พพิธิภัณฑป์ระวตัศิาสตรร์สัเซีย และหา้งสรรพสนิคา้กมุ เป็นต้น  ใหท่้านถ่ายรปูกบั 
วิหารเซน็ต์บาซิล สญัลกัษณ์ของกรุงมอสโคว ์ทสีรา้งขนึโดยพระเจ้าอวีานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผู้นํา

พรรคบอลเชวคิ ทปีจัจุบันล่มสลายไปกบัความยงิใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานท ี  
จอมโหด ดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณ มียอดโดม  ยอดหลากสสีนั สวยงาม จนนักท่องเทยีวเรยีกกนัว่า โบสถ์
ลูกกวาด สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev ทหีลงัจากสร้างเสรจ็ก็
ถูกควกัดวงตาทงัสองขา้ง โดยคาํสงัของพระเจ้าอวีานท ี  หรอืกษตัรยิอ์วีานผูโ้หดรา้ย ทรงพอพระทยัใน
ความงดงามของมหาวหิารแห่งนมีาก จงึมคีาํสงัให้ปนูบําเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบดว้ยการควกัดวงตาทงั
สอง เพอืไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้นสามารถสร้างสงิทสีวยงามกว่านไีดอ้ีก  จากนันอสิระใหท่้านชอ้ปปิงที
ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum Department Store) ทหีรหูรามากทสีุดในรสัเซีย แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นม

จากทวัโลก  เป็นแหล่งชอ้ปปิงของเศรษฐรีสัเซยี  ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรหูรา  จากนัน

นําท่านเดินทางสู่ท่าเรอื เพอืให้ท่าน ล่องเรอืชมทศันียภาพงดงามและชมสถาปัตยกรรมต่างๆ ใน

แบบสตาลินบนสองฝังแม่นํามอสโควห์รอืแม่น้ามอสคาวา่ แม่นําสายหลกัของกรงุมอสโคว ์

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารจนี  

จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกั โรงแรม Sunflower Park หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี  มอสโคว ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน  สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดกาํเนิดแห่งประวตัศิาสตร์

รสัเซยี ทมีอีายุยาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขนึในปี ค.ศ.  โดยมกฎุราชกุมารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชายยูร ิ

โดลโกรูก ีมรีบัสงัใหส้รา้งเพอืใชป้้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทเีป็นเหมอืนหวัใจ

ของกรุงมอสโคว ์ตามความเชือของชาวรสัเซียเครมลนิคอืทสีถติย์ของพระเจ้า ปจัจุบันพระราชวงัเครมลนิ

เป็นพพิธิภัณฑ์ และทตีงัสถานทสีาํคญัหลายแห่ง เชน่ สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราช

และสงิกอ่สรา้งอนืๆอกีมากมาย ชม โบสถอ์ัสสมัชญั วหิารหลวงทเีก่าแก่สาํคญัและใหญ่ทสุีดในเครมลนิ 

โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้กา่ทมีมีาก่อนแลว้ ใช้ในการประกอบพธิรีาชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั

พระเจา้อวีานและ ชมระฆงัยกัษท์ใีหญ่ทสีุดในโลก (หมายเหต:ุ จาํกดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ  

รอบเท่านนัคอื .  / .  / .  / .  น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันันกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง 

เคร่งครดั)  จากนนัชม ชม พิพิธภณัฑ์อารเ์มอรรี์แชมเบอร ์ซึงเป็นทเีกบ็สมบตัลํิาค่าของกษตัรย์ิรสัเซยี 

อนัไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัค์งาชา้ง,ราชรถทองคาํ,เครอืงบรรณาการจากราชวงศต่์างๆ ในยุโรปรวมถงึไข่

อสีเตอรท์หีาชมได้ยากยงิ จากนันชมโบสถ์อสัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อวีานชมระฆงัยกัษ์

ทใีหญ่ทสีุดในโลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย นําท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัสถาปตัยกรรม

หลากหลายรปูแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกส ีหนิอ่อน ฯลฯ จน

ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดนิแห่งเดยีวในโลกทมีศีลิปะทงีดงามยงิ และยงัเป็นสงิก่อสรา้งทชีาว 
 



 

 
 

 
 

 
                       รสัเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิห้เหน็ถงึความยงิใหญ่ มปีระวตัศิาสตร ์ความเป็นชาตนิิยม และวฒันธรรม

ประเพณอีนัสวยงาม ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานีนนัมคีวามแตกต่างกนัดว้ย ประตมิากรรม โคมไฟระย้า 

เครอืงแกว้ หนิแกรนิต หินอ่อน ล้วนแลว้แต่ปราณีต สวยงาม เชญิหากไดม้าเยอืนแดนหมขีาวแห่งน ีพลาด

ไม่ไดม้าสมัผสันังรถไฟใตด้นิกรุงมอสโก แห่งประเทศรสัเซีย  จากนันนําท่านขนึสู ่“ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล 

หรอืเลนินฮิลส์ (Sparrow Hills)” เป็นจุดชมววิทมีองเหน็ทศันียภาพของนครมอสโควทอียู่เบอืงล่างไดโ้ดย

ทงัหมด จงึทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดตี เลอืกเนินเขานกกระจอกแห่งนเีป็นทตีงับ้านพกัของตน 

ปจัจุบนัพนืทีดงักล่าวเป็นทตีงัของมหาวทิยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมววิทสีวยทสีุดในมอสโคว์   

จากนันนําท่านเดนิชม ถนนอารบตั (Arabat Street) ชอืถนนนีปรากฏมาตงัแต่ศตวรรษท ี  ในอดตีเป็น

ทอียู่ของชนชนัขนุนาง และศลิปินทมีผีูอุ้ปถมัภ์ ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัเป็นย่านทพีกัของ

สมาชกิระดบัสงูของพรรคคอมมวินิสต ์ปจัจุบันถนนอารบตั กลายเป็นถนนคนเดนิทมีชีอืเสยีงทสีดุของรสัเซยี 

เป็นแหล่งของศลิปิน จติรกร รา้นขายของทรีะลกึ รา้นกาแฟ เป็นต้น  
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ.ภัตตาคารจนี  

จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกั โรงแรม Sunflower Park หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้า   มอสโคว ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านเขา้ชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร ์ สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ ี1 

เพอืเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และแสดงกตญั ุตาแดพ่ระเป็นเจา้ททีรงชว่ยปกป้องรสัเซยีให้รอดพน้จาก
สงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ตอ่มาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผู้นําพรรคคอมมวินิสต์
ในขณะนนัไดส้งัใหทุ้บโบสถท์งิ เพอืดดัแปลงเป็นสระว่ายนําทใีหญ่ทสีดุในโลก จนเมือปี ค.ศ.1994
ประธานาธบิดบีอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิห้มกีารก่อสรา้งวหิารขนึมาใหม่ ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทงัประเทศ ซงึ
จาํลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์วหิารนีจงึกลบัมายนืหยดัทเีดมิอกีครงัโดยสรา้งเสรจ็สมบูรณ์และทาํ
พธิเีมอืวนัท ี19 สงิหาคม ค.ศ.2000 ปจัจุบนัวหิารนีใชใ้นการประกอบพธิกีรรมสาํคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี 

 ใหท้่านไดถ้า่ยรปูกบัความสวยงามของอาคารหลกัของ มหาวิทยาลยัมอสโคว ์เป็นมหาวทิยาลยัทเีก่าแก่

ทสีุดและใหญ่ทสีดุในรสัเซยี ได้รบัการก่อตงัขนึในปี  โดยมคิาอิลซอฟ นักวชิาการรสัเซยีในชว่งเวลานัน 

มหาวทิยาลยัทไีดร้บัการตงัชอืตามเขาในปี  และเป็นจดุชมววิทสีวยทสุีดในมอสโควท์คีู่รกันิยมมา

ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถงึเป็นจุดทนีักท่องเทยีวใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโควจุ์ด

เดยีวกบัทเีลนินเคยชม  จากนันนําท่านสู ่ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี Ismaylovsky Market ศนูย์กลาง

การค้าขายของทรีะลกึทใีหญ่ทสีดุในกรุงมอสโคว ์อสิระใหท่้านได้เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงนานาชนิด ในราคา

ทถีกูทสีุด อาทเิช่น นาฬกิารสัเซยี, ตุ๊กตาแม่ลกูดกหรอืมาโตรชกา, ผา้คลุมไหล่, อําพัน, ของทรีะลกึต่างๆ 

และอนืๆ อกีมากมาย    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

จากนันสมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู่ สนามบิน โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์(เนืองจากการจราจรใน 

กรงุมอสโควค์อ่นข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จงึมีความจาํเป็นต้องเผือ 

เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน 

.  น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย์ส  เทียวบินที TG975 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

วนัทีหก   กรงุเทพฯ 

.  น.  เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 
  

กาํหนดการเดินทาง  -  พ.ค. / -  พ.ค. / -  มิ.ย. / -  มิ.ย.  

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
1. อตัราคา่เดนิทางนเีป็นราคาโปรโมชนัตอ้งมจํีานวนผู้โดยสารทเีป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตาํกวา่  ท่าน และจะต้องชําระมัดจาํ 

หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

2. บตัรโดยสารของการบนิเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็  

3. โรงแรมในรสัเซยี ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุตาํกว่า  ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ  
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าภาษีนํามนั  ในกรณีทสีายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพมิ 
 
 
อตัรานีรวมบริการ 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชนัประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว-์กรงุเทพฯ 

 ค่าโรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านต่อหนึงหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทต่ีาง ๆ ตามรายการทรีะบุ 

 ค่าอาหารและเครอืงดมืตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ 

 ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งทมี ี

 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทคีอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํากว่า  ปี และผูใ้หญ่ทอีายุเกนิ  ปี กรมธรรมพ ์
,  บาท 

 ค่าภาษนีํามนัเชอืเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี  
พ.ย.  และท่านตอ้งชาํระเพมิ หากมกีารเรยีกเกบ็เพมิจากสายการบนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Summer Russia  วนั  คืน (TG) 

ผูใ้หญ่ทา่นละ (พกั -  ทา่น/หอ้ง) ,  

พกัเดยีวเพมิทา่นละ ,  
ราคาไม่รวมตวัท่านละ ,  



 

 
 

 
 

 
 

อตัรานีไม่รวมบริการ 

 ค่านําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท้์องถิน-ร้านอาหาร ในรสัเซีย และ หวัหน้าทวัร ์ต้องเกบ็เพิมจากราคาทวัรอี์กท่านละ ,  

บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรก์อ่นออกเดินทาง) 

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทีสงัเพมิเองคา่โทรศพัท์ คา่ซักรดีฯลฯ 

 ค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทําใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าวซ่ีาสาํหรบัชาวต่างชาต ิ 
(ยนืวซ่ีาดว้ยตนเอง) 

 สาํหรบัราคานีบรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทยีวหากมกีารเกบ็เพมิ 

 ค่าประกนัการเดนิทางทนีอกเหนือจากรายการทวัร ์
 

การชาํระเงิน  

 ทางบรษิัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส่์วนทเีหลอืจะขอ
เกบ็ทงัหมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย  วนัทําการ มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่ามดัจําทงัหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณ ีเนอืงจากรายการทวัรเ์ป็นรายการโปรโมชนัทงัในเรอืงของสาย

การบินและทพีกั 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดและหากแจง้ยกเลกิก่อนออกตวัโดยสารเครืองบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืค่ามดัจํา ,  

บาท  
 

หมายเหตุ  

1. รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ 

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิัทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั 

2. กรณีทมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทผีูเ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึและมี

เหตทํุาใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั

จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิทัทวัรต์ดิตอ่ว่าสามารถคนืเงนิได ้

3. บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคน

เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จํานวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีสีถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนอืงมาจากตวัผู้โดยสารเอง 

5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทพีํานักอยู่ในประเทศไทย 

6. บรษิัทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบิน ทางสายการบนิผูใ้ห้บรกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึงจะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบินกาํหนด 



 

 
 

 

 

 

7. ในบางรายการทวัร ์ทตีอ้งมบีินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหตํ้ากว่ามาตรฐานได ้

ทงันีขนึอยู่กบัขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัภาระความรบัผดิชอบคา่ใช้จ่ายในนําหนักสว่นที

เกนิ 

8. ในประเทศตา่ง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทต่ีาง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีดัเจน

ในเรอืงการสูบบุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทงันีเนอืงจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

9. กรณีทที่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า  -  ชวัโมง

ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

10. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทงัปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที

สถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเขา้

ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพอืใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักล่าวให้ได ้หรอื คนืเงนิ

ค่าเขา้ชมนัน ๆ ตามเงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึงเหตุใดใน

ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทดีงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 

เนืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

11. หากเป็นชว่งครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันันขอให้พจิารณาก่อนการจอง

ทวัร ์

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรอืมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไมค่าดคิดหรอืมี

ผลกบัการเดินทางและรายการทัวร ์ ทงันีเพือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยุดและวนัปิดการเข้าชมสถานทีและพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัรที์เดินทาง 

สถานทีใดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเข้าสถานทีอืนทดแทนหรอืคืนเงินค่า

เข้าชมให ้กรณีทีไม่สามารถจดัทดแทนได ้

 
 

ข้อมูลเพิมเติมเรอืงโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้ห้องพกัแบบห้อง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  ท่าน /  เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  เตียงเดียว แต่อาจจะ

ได้เป็น  เตียงใหญก่บั  เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไม่มเีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทีมอุีณหภมูติาํ  

3. กรณีทมีงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมืองเพอืให้เกดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในรสัเซยีทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นห้องเดยีวอาจเป็นห้องทมีขีนาดกะทดัรดั และไม่มี

อ่างอาบนํา ซงึขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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