Summer Russia
เทียวมอสโคว์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ วัน คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

บริษัทฯ ขอนําท่านเยือนดิน แดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึงเป็นประเทศแรกในโลกทีเปลียนแปลงการปกครองจาก
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมาร์กซิสต์ได้
สําเร็จตังแต่ ค.ศ.
จนถึงกาลล่มสลายเมือ ค.ศ.
และปจั จุบนั ได้ปรับเปลียนการปกครองและเศรษฐกิจมาสูร่ ะบบ
ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลาดเปิ ด และรอการมาเยือนจากนักท่องเทียวทัวโลก กับสถานทีน่ าสนใจต่าง ๆ มากมาย
รวมทังประวัตศิ าสตร์อันยาวนาน
มอสโคว์
เซ้น ต์ปีเตอร์สเบิ รก์

กําหนดการเดิ นทาง
วันแรก
. น.
. น.
. น.
คํา

เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัตศิ าสตร์อนั เก่าแก่และยาวนาน
เมืองท่องเทียวทีสําคัญและยังเป็น เมืองหลวงเก่า ของสหพันธรัฐรัสเซีย ตังแต่สมัยของพระเจ้า
ปีเตอร์มหาราช ทีนํ าความเจริญมาสู่ประเทศรัสเซียแบบยุคใหม่

- พ.ค. / - พ.ค. / - มิ.ย. / - มิ.ย.

กรุงเทพฯ – มอสโคว์
นัดคณะพร้อมกันที สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน ประตูหมายเลข - เคาน์ เตอร์ D สายการบิ นไทย
เจ้าหน้าทีพร้อมคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางสูก่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบิ นไทยแอร์เวย์ส เที ยวบิ นที TG974
เดิน ทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซี ย หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง รอรับสัมภาระเรียบร้อย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรม Sunflower Park หรือระดับเทียบเท่า

วันที สอง

มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
จากนันนําท่านเดิน ทางสู่สถานีรถไฟในกรุงมอสโคว์ นําท่านเดิ น ทางโดยรถไฟเร็ว สู่นครเซ้นต์ปีเตอร์
สเบิ รก์ (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ . ชัวโมง) เมือเดินทางถึง นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ เมืองทีสร้าง

กลางวัน
บ่าย

คํา

โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เมือ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนีมีประวัตศิ าสตร์ของการต่อสูข้ งชาวเมืองหลายครัง
และยังเป็นอู่กาํ เนิดอํานาจของการปฏิวตั ริ สั เซียทีสันสะเทือนไปทัวโลก ถือได้ว่าเป็ น เมืองทีสวยงามทีสุดแห่ง
หนึงของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชือมต่อกันด้วย แม่นํา-ลําคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รบั ฉายาว่า
“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนัน ได้รบั
การกล่าวขานว่าเป็นนครทีสวยและสมบูรณ์มากทีสุดในด้านงานสถาปตั ยกรรมและผังเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านชมความยิงใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) ทีประกอบด้วยห้องต่างๆ
มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานทีแห่งนี เคยใช้เป็นทีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที 5 ของไทยใน
การเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทังทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัส ที 2
ของรัสเซียอีกด้วย ปจั จุบัน พระราชวังนีได้ถกู ใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ทีเก็บรวบรวมงานศิลปะลําค่า
ของโลกกว่า 8 ล้านชิน รวมทัง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวิน ซี, ปิกสั โซ,
แรมบรัน ด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะทีสวยทีสุดและใหญ่ทสุี ดของโลกแห่งหนึง (ในบางช่วง
พระราชวังเฮอร์มิเทจอาจจะมีการปิ ดเข้าชม ซึ งส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้ า ดังนัน หากวันที
เดิน ทาง ตรงกับช่วงทีปิ ดเข้าชม จะเปลี ยนไปเข้าพระราชวังอืนที เปิ ด หรือสถานทีท่องเที ยวอื นที เปิ ด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว) จากนันนําท่านชม เมืองเซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ ทีสร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์ม
หาราชเมือปี ค.ศ.
ได้รบั ฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” ผ่านชมโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ's
Resurrection) ทีสร้างขึนบนบริเวณทีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท ี ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์ที ทรงสร้างเพือเป็ นอนุ สรณ์แด่พระบิดา ก่อนนําท่านถ่ายรูปภายนอกกับ เรือรบหลวงออโรร่า
(Aurora Ship) หรือเรือรัสเซียนาวี ได้ชอว่
ื าเป็นเรือรบทีเก่าแก่ทสุี ดในรัสเซีย โดยเป็ นเรือลาดตระเวนทีรับ
ใช้ชาวรัสเซียมายาวนาน ตังแต่ครังสงครามรัสเซียกับญีปุน่ ในปี ค.ศ.
เคยร่วมรบใน
สงครามโลกครังที และ รวมถึงใช้ยงิ ปื น เป็น สัญญาณการเข้ายึดพระราชวัง ฤดูหนาวทีเซ็น ต์ปีเตอร์สเบิรก์
ในการปฏิวตั สิ งั คมนิยมทีนํ าโดยเลนิน เมือปี ค.ศ.
และยังเป็ นเรือทีโดยสารซาร์นิโคลัสที พร้อมราชนิ
กุลคนอืนๆ มายังพิธบี รมราชาภิเษกรัชกาลที ในปี ค.ศ.
ปจั จุบนั เรือออโรร่าได้ป ลดประจําการ
กลายเป็นพิพธิ ภัณฑ์ลอยนํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง
จากนันนําท่านเดิน ทางกลับทีพัก โรงแรม Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya หรือระดับ เทียบเท่า

วันที สาม

เซ้น ต์ปีเตอร์สเบิ รก์ -มอสโคว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
(การรับประทานอาหารเช้าอาจเป็ นแบบกล่องหากรอบเวลาของการโดยสารรถไฟด่วนเป็นรอบเช้าสุด)
จากนันนําท่านเดิน ทางสู่ สถานี รถไฟในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ เพือนําท่านเดิ นทางกลับสู่ กรุงมอส
โคว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
จากนันนําท่านชมเมือง เมืองหลวงทียิ งใหญ่ของรัสเซี ย หรืออดี ตสหภาพโซเวียตที ยิ งใหญ่ ชมความ
วิจติ รงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพัน ธรัฐรัสเซียทียิงใหญ่ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า
จัตุรสั แดง ทีมีความสําคัญในหน้ าประวัตศิ าสตร์การเมืองรัสเซีย เป็น สถานทีสําคัญตังอยู่กลางใจเมืองของ

กลางวัน
บ่าย

คํา

วันที สี
เช้า

กลางวัน
บ่าย

มอสโคว์ เป็ นจัตุรสั ทีสวยงามทีสุดในโลก เป็น สถานทีเก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วย
หิน แกรนิต และหิน อ่อน ด้านหน้าจัตุรสั แดงนัน เป็นทีตังของกิโลเมตรทีศูน ย์ของรัสเซีย และมีลานกว้างของ
จัตรุ สั แดงนีมีพนที
ื กว้าง
เมตร ยาว
เมตร ทําหน้าทีเป็นสถานทีจัดงานสําคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมา
หลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรสั แดงยังประกอบไปด้วยสถานทีท่องเทียวอืนๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น
พระราชวังเครมลิน พิพ ธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์รสั เซีย และห้างสรรพสินค้ากุม เป็น ต้น ให้ท่านถ่ายรูปกับ
วิหารเซ็นต์บ าซิ ล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ทีสร้างขึนโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด อนุ สรณ์สถานของผูน้ ํา
พรรคบอลเชวิค ทีปจั จุบันล่มสลายไปกับความยิงใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้างในสมัยพระเจ้าอีว านที
จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม ยอดหลากสีสนั สวยงาม จนนักท่องเทียวเรียกกัน ว่า โบสถ์
ลูกกวาด สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ทีหลังจากสร้างเสร็จก็
ถูกควักดวงตาทังสองข้าง โดยคําสังของพระเจ้าอีวานที หรือกษัตริยอ์ วี านผูโ้ หดร้าย ทรงพอพระทัยใน
ความงดงามของมหาวิหารแห่งนีมาก จึงมีคาํ สังให้ปนู บําเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทัง
สอง เพือไม่ให้สถาปนิกผูน้ นสามารถสร้
ั
างสิงทีสวยงามกว่านีได้อีก จากนันอิสระให้ท่านช้อปปิงที
ห้างสรรพสิ นค้ากุม (Gum Department Store) ทีหรูหรามากทีสุดในรัสเซีย แหล่งรวมสิน ค้าแบรนด์เนม
จากทัวโลก เป็ น แหล่งช้อปปิ งของเศรษฐีรสั เซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา จากนัน
นําท่านเดิ นทางสูท่ ่ าเรือ เพือให้ท่าน ล่องเรือชมทัศนี ยภาพงดงามและชมสถาปัตยกรรมต่างๆ ใน
แบบสตาลิ นบนสองฝังแม่นํามอสโคว์หรือแม่น้ามอสคาว่า แม่นําสายหลักของกรุงมอสโคว์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรม Sunflower Park หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าที โรงแรม
นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็น จุดกําเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์
รัสเซีย ทีมีอายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้างขึนในปี ค.ศ.
โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ
้
โดลโกรูก ี มีรบั สังให้สร้างเพือใช้ปองกัน ศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ทีเป็นเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว์ ตามความเชือของชาวรัสเซียเครมลินคือทีสถิตย์ของพระเจ้า ปจั จุบันพระราชวังเครมลิน
เป็นพิพธิ ภัณฑ์ และทีตังสถานทีสําคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราช
และสิงก่อสร้างอืนๆอีกมากมาย ชม โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงทีเก่าแก่สาํ คัญและใหญ่ทสุี ดในเครมลิน
โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าทีมีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธรี าชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆัง
พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ทใหญ่
ี ทสุี ดในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวัน ละ
รอบเท่านันคือ . / . / . / . น. (ปิดวันพฤหัสบดี) ดังนันกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง
เคร่งครัด) จากนันชม ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รีแชมเบอร์ ซึงเป็นทีเก็บสมบัตลิ าค่
ํ าของกษัตริยร์ สั เซีย
อัน ได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคํา,เครืองบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่
อีสเตอร์ทหาชมได้
ี
ยากยิง จากนันชมโบสถ์อสั สัมชัญ, ปืน ใหญ่ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์
ทีใหญ่ทสุี ดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปตั ยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หิน อ่อน ฯลฯ จน
ได้รบั การยกย่องว่าเป็น สถานีรถไฟใต้ดนิ แห่งเดียวในโลกทีมีศลิ ปะทีงดงามยิง และยังเป็นสิงก่อสร้างทีชาว

คํา

รัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิงใหญ่ มีประวัตศิ าสตร์ ความเป็ น ชาติน ิยม และวัฒนธรรม
ประเพณีอนั สวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนนมี
ั ความแตกต่างกัน ด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า
เครืองแก้ว หิน แกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีต สวยงาม เชิญหากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี พลาด
ไม่ได้มาสัมผัสนังรถไฟใต้ดนิ กรุงมอสโก แห่งประเทศรัสเซีย จากนันนําท่านขึนสู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
หรือเลนิ นฮิ ลส์ (Sparrow Hills)” เป็นจุดชมวิวทีมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควทีอยู่เบืองล่างได้โดย
ทังหมด จึงทําให้เลนิน ผูน้ ํ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนิน เขานกกระจอกแห่งนีเป็ นทีตังบ้านพักของตน
ปจั จุบนั พืนทีดังกล่าวเป็ นทีตังของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวทีสวยทีสุดในมอสโคว์
จากนันนําท่านเดินชม ถนนอารบัต (Arabat Street) ชือถนนนีปรากฏมาตังแต่ศตวรรษที ในอดีตเป็ น
ทีอยู่ของชนชันขุนนาง และศิลปิ นทีมีผอู้ ปุ ถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็น ย่านทีพักของ
สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปจั จุบัน ถนนอารบัต กลายเป็นถนนคนเดินทีมีชอเสี
ื ยงทีสุดของรัสเซีย
เป็น แหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของทีระลึก ร้านกาแฟ เป็นต้น
รับประทานอาหารคํา ณ.ภัตตาคารจีน
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรม Sunflower Park หรือระดับเทียบเท่า

วันที ห้า

มอสโคว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชม วิ หารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ สร้างขึนเมือปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท ี 1
เพือเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงกตัญ ุตาแด่พระเป็นเจ้าทีทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้น จาก
สงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ตอ่ มาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ ําพรรคคอมมิวนิสต์
ในขณะนันได้สงให้
ั ทบุ โบสถ์ทงิ เพือดัดแปลงเป็น สระว่ายนํ าทีใหญ่ทสุี ดในโลก จนเมือปี ค.ศ.1994
ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน ได้อนุ มตั ใิ ห้มกี ารก่อสร้างวิหารขึนมาใหม่ ด้วยเงินบริจาคของคนทังประเทศ ซึง
จําลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็น ต์ วิหารนีจึงกลับมายืน หยัดทีเดิมอีกครังโดยสร้างเสร็จ สมบูรณ์และทํา
พิธเี มือวันที 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปจั จุบนั วิหารนีใช้ในการประกอบพิธกี รรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย
ให้ท่านได้ถา่ ยรูป กับความสวยงามของอาคารหลักของ มหาวิ ทยาลัยมอสโคว์ เป็นมหาวิทยาลัยทีเก่าแก่
ทีสุดและใหญ่ทสุี ดในรัสเซีย ได้รบั การก่อตังขึนในปี
โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในช่วงเวลานัน
มหาวิทยาลัยทีได้รบั การตังชือตามเขาในปี
และเป็นจุดชมวิวทีสวยทีสุดในมอสโคว์ทคูี ่รกั นิยมมา
ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดทีนักท่องเทียวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว์จุด
เดียวกับทีเลนินเคยชม จากนันนําท่านสู่ ย่านตลาดอิ สมายลอฟสกี Ismaylovsky Market ศูน ย์กลาง
การค้าขายของทีระลึกทีใหญ่ทสุี ดในกรุงมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซือสิน ค้าพืนเมืองนานาชนิด ในราคา
ทีถูกทีสุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลกู ดกหรือมาโตรชกา, ผ้าคลุมไหล่, อําพัน, ของทีระลึกต่างๆ
และอืนๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนันสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิ น โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื องจากการจราจรใน
กรุงมอสโคว์คอ่ นข้างหนาแน่ นและใช้เวลาการเดิ นทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจําเป็ นต้องเผือ
เวลาในการเดิน ทางสู่สนามบิ น
ออกเดิ นทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทยแอร์เวย์ส เที ยวบิ นที TG975

กลางวัน

. น.

วันที หก
. น.

กรุงเทพฯ
เดิน ทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ


กําหนดการเดิ นทาง

- พ.ค. / - พ.ค. / - มิ.ย. / - มิ.ย.
Summer Russia

วัน คืน (TG)

ผูใ้ หญ่ทา่ นละ (พัก - ท่าน/ห้อง)

,

พักเดียวเพิมท่านละ

,
,

ราคาไม่รวมตัวท่านละ

หมายเหตุ
1. อัตราค่าเดินทางนีเป็นราคาโปรโมชันต้องมีจํานวนผูโ้ ดยสารทีเป็นผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่ตากว่
ํ า ท่าน และจะต้องชําระมัดจํา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
2. บัตรโดยสารของการบิน เป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก
3. โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุ ญาตให้เด็กอายุตากว่
ํ า ปี เข้าพักแบบไม่มเี ตียงเสริม
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าภาษีนํามัน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิม
อัตรานี รวมบริการ
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชันประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการทีระบุ
 ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนํ าเทียวตามรายการทีระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่าบริการหัวหน้ าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกัน อุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุตากว่
ํ า ปี และผูใ้ หญ่ทอายุ
ี เ กิน ปี กรมธรรมพ์
, บาท
 ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดิน ทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วัน ที
พ.ย.
และท่านต้องชําระเพิม หากมีการเรียกเก็บเพิมจากสายการบิน

อัตรานี ไม่รวมบริการ
 ค่านํ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี น กว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดิน ทาง
 ค่าทิ ปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ น-ร้านอาหาร ในรัสเซี ย และ หัวหน้ าทัวร์ ต้องเก็บ เพิมจากราคาทัวร์อีกท่ านละ ,
บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์กอ่ นออกเดิ นทาง)
 ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าวีซ่าสําหรับ ชาวต่างชาติ
(ยืนวีซ่าด้วยตนเอง)
 สําหรับราคานีบริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทียวหากมีการเก็บเพิม
 ค่าประกัน การเดินทางทีนอกเหนือจากรายการทัวร์
การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์ส่วนทีเหลือจะขอ
เก็บทังหมดก่อนเดิน ทางอย่างน้อย วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน ค่ามัดจําทังหมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกการเดิน ทางไม่สามารถคืนเงิน ได้ทุกกรณี เนืองจากรายการทัวร์เป็นรายการโปรโมชันทังในเรืองของสาย
การบิน และทีพัก
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดและหากแจ้งยกเลิกก่อนออกตัวโดยสารเครืองบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจํา ,
บาท
หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
2. กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดิน ทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมี
เหตุทําให้การเดิน ทาไม่สามารถออกเดิน ทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคืน เงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่ วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
3. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทังหมดหรือบางส่วน
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจาก
สายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับ ผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบิน กําหนด

7. ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบิน ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้
ทังนีขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักส่วนที
เกิน
8. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีชัดเจน
ในเรืองการสูบบุ หรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุ หรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
9. กรณีทท่ี านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโ รคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า - ชัวโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว ของท่านเอง เนืองจากการเดิน ทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั
10. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้ าค่อนข้างนาน หากวันเดิน ทางดังกล่าวตรงกับวันที
สถานทีเข้า ชมนันๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืน เงิน
ค่าเข้าชมนัน ๆ ตามเงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดิน ทาง เป็น ผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มกี ารคืน เงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
11. หากเป็นช่วงคริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็นช่วงวัน หยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนันขอให้พจิ ารณาก่อนการจอง
ทัวร์
รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือ สภาพอากาศ หรือมี เหตุการณ์อืนๆ ที ไม่คาดคิ ดหรือมี
ผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทังนี เพือประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ
ในประเทศรัสเซี ย จะมี วนั หยุดและวันปิ ดการเข้าชมสถานที และพระราชวังต่ างๆ ไม่ตรงกัน หากรายการทัวร์ทีเดิ นทาง
สถานทีใดปิ ดโดยไม่ไทราบล่วงหน้ า บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงเข้าสถานทีอืนทดแทนหรือคืนเงิ นค่า
เข้าชมให้ กรณี ทีไม่สามารถจัดทดแทนได้

ข้อมูล เพิ มเติ มเรืองโรงแรมทีพัก
1.

2.
3.
4.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้อง
เดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ ท่าน / เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ เตี ยงเดี ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น เตี ยงใหญ่กบั เตี ยงพับ เสริม
โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอุณหภูมติ าํ
กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในรัสเซียทีมีลกั ษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบนํา ซึงขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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