
 

Hilight Russia 3 cities (Mow-Led-Puk) 7D5N/TG, 9-15Apr,14-20Apr, 26May-1Jun2018 –Revise price 9Jan2018-UPD12FEB2018-POP 1 

 
 

 

 

 

 

 

Highlight Russia  
7D 5N 3 Cities   

มอสโคว ์–เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน 
ชมพระราชวงัฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจ-เทีย่วเมืองพชุก้ิน-ชมพระราชวงัแคทเธอรีน 
ชมความงามของพระราชวงัฤดรู้อน-วิหารเซ้นตไ์อแซค-พระราชวงัเครมลิน- 

จตัรุสัแดง-ถ่ายรปูวิหารเซนตบ์าซิล-โบสถเ์ซ้นตเ์ซเวียร-์ 
ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้ากมุและตลาดสินค้าพ้ืนเมือง 

พิเศษสดุ!! เทีย่วเมืองพชุก้ิน ชมพระราชวงัทีง่ดงามทีส่ดุ 

กาล่าดินเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสัและ 
ชมละครสตัวชื์อ่ดงัก้องโลก  
โดยสายการบินไทย (TG)  

     
 บรษิทัฯ ขอน าท่านเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซยี ซึง่เป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงการปกครองจาก
ระบบสมบรูณาญาสทิธริาชยม์าเป็นระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสตใ์นแนวมารก์ซสิตไ์ด้
ส าเรจ็ตัง้แต่ ค.ศ.1917 จนถงึกาลล่มสลายเมือ่ ค.ศ.1991 และปจัจุบนัไดป้รบัเปลีย่นการปกครองและเศรษฐกจิมาสูร่ะบบ
ประชาธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลาดเปิด และรอการมาเยอืนจากนกัท่องเทีย่วทัว่โลก กบัสถานทีน่่าสนใจต่าง ๆ มากมาย
รวมทัง้ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน 
มอสโคว ์  เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแกแ่ละยาวนาน 
เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัและยงัเป็นเมอืงหลวงเก่าของสหพนัธรฐัรสัเซยี ตัง้แต่สมยัของพระเจา้ 
   ปีเตอรม์หาราช ทีน่ าความเจรญิมาสูป่ระเทศรสัเซยีแบบยุคใหม่ 
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พชุก้ิน เมอืงทีต่ัง้ของสถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามส าคญัต่อประวตัศิาสตรข์องประเทศหลายๆแห่ง ไม่ว่าจะ
เป็นโบสถ ์พระราชวงั สวนสาธารณะ และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

ก าหนดการเดินทาง 9-15 เม.ย. / 14-20 เม.ย./ 26 พ.ค.-01 มิ.ย.2561 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – มอสโคว ์

07.00 น. นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ Row D  
 สายการบินไทย  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอาํนยยคยามสะดยดดา้นเอดสารและสมัภาระ 
10.10 น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974 
15.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย หลงัผ่านขัน้ตอนดารตรยจหนงัสอื

เดนิทาง รอรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จาดนัน้นําท่านเดนิทางสูใ่จดลางดรุงมอสโคย ์(เยลาชา้ดย่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ชัย่โมง)  

 นําท่านเดนิทางสู ่“ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรอืเลนินฮิลส ์Sparrow Hills” จุดชมยยิทีม่องเหน็ทศันียภาพ
ของดรุงมอสโคยทีอ่ยู่เบือ้งล่างไดโ้ดยทัง้หมด จงึทาํใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมยินิสตใ์นอดตีเลอืดเนินเขา
นดดระจอดแหง่น้ีเป็นทีต่ัง้บา้นพดัของตน ปจัจุบนัพืน้ทีด่งัดล่ายเป็นทีต่ัง้ของมหายทิยาลยัมอสโคย ์และเป็น
จุดชมยยิทีส่ยยทีส่ดุในมอสโคย ์

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จาดนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพ่ดั โรงแรม Sunflower Moscow หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสอง  มอสโคว ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
นําท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์คยามลงตยัของดารผสมผสานเทคโนโลยเีขา้ดบัสถาปตัยดรรม
หลาดหลายรปูแบบโดยเฉพาะดารตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดย้ยดระจดส ีหนิอ่อน ฯลฯ จน
ไดร้บัดารยดย่องย่าเป็นสถานีรถไฟใตด้นิแห่งเดยียในโลดทีม่ศีลิปะที่งดงามยิง่ และยงัเป็นสิง่ด่อสรา้งทีช่าย
รสัเซยีสามารถอยดชายต่างชาตใิหเ้หน็ถงึคยามยิง่ใหญ่ มปีระยตัศิาสตร ์คยามเป็นชาตนิยิม และยฒันธรรม
ประเพณีอนัสยยงาม ดย้ยดารตดแต่งของแต่ละสถานีนัน้มคียามแตดต่างดนัดย้ย ประตมิาดรรม โคมไฟระยา้ 
เครื่องแดย้ หนิแดรนิต หนิอ่อน ลย้นแลย้แต่ปราณีตสยยงาม หาดไดม้าเยอืนแดนหมขีายแห่งนี้   

กลางวนั  รบัประทานอาหารดลางยนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเขา้ชม วิหารเซน็ต ์เดอะซาเวียร ์ สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลด็ซานเดอรท์ี ่1 

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และแสดงดตญัญุตาแดพ่ระเป็นเจา้ทีท่รงชย่ยปดป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จาด
สงครามนโปเลยีน โดยใชเ้ยลาดอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูนํ้าพรรคคอมมยินิสต์
ในขณะนัน้ไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท์ิง้ เพื่อดดัแปลงเป็นสระย่ายน้ําทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลด จนเมื่อปี ค.ศ.1994
ประธานาธบิดบีอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้ดีารด่อสรา้งยหิารขึน้มาใหม่ ดย้ยเงนิบรจิาคของคนทัง้ประเทศ ซึง่
จาํลองของเดมิไดเ้ดอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ยหิารน้ีจงึดลบัมายนืหยดัทีเ่ดมิอดีครัง้โดยสรา้งเสรจ็สมบรูณ์และทาํ
พธิเีมื่อยนัที ่19 สงิหาคม ค.ศ.2000 ปจัจุบนัยหิารน้ีใชใ้นดารประดอบพธิดีรรมสาํคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี 
จาดนัน้ใหท้่านไดเ้ลอืดซือ้สนิคา้ของทีร่ะลดึราคาถูด บรเิยณตลาดนดัหน้าโบสถ ์โดยเฉพาะตุ๊ดตาแม่ลดูดด 
ซึง่มใีหเ้ลอืดมาดมายหลายแบบ  จาดนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนอารบตั (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปราดฏ
มาตัง้แต่ศตยรรษที ่15 ในอดตีเป็นทีอ่ยู่ของชนชัน้ขนุนาง และศลิปินทีม่ผีูอุ้ปถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซ
เยยีต ถนนอารบตัเป็นย่านทีพ่ดัของสมาชดิระดบัสงูของพรรคคอมมยินิสต ์ปจัจุบนัถนนอารบตั 

 ดลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของรสัเซยี เป็นแหล่งของศลิปิน จติรดร รา้นขายของทีร่ะลดึ รา้น
ดาแฟ เป็นตน้  แลย้นําท่านเดนิทางต่อสู ่ยา่นตลาดอิสมายลอฟสก้ี Ismaylovsky Market ศนูยด์ลาง
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ดารคา้ขายของทีร่ะลดึทีใ่หญ่ทีส่ดุในดรุงมอสโคย ์อสิระใหท้่านไดเ้ลอืดซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนิด ในราคา
ทีถู่ดทีส่ดุ อาทเิช่น นาฬดิารสัเซยี, ตุ๊ดตาแม่ลดูดดหรอืมาโตรชดา, ผา้คลุมไหล่, อาํพนั, ของทีร่ะลดึต่างๆ 
และอื่นๆ อดีมาดมาย    

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จาดนัน้นําท่านเดนิทางไปชม ละครสตัวช่ื์อดงัก้องโลก รสัเซ่ียนเซอรค์สั  เป็นการแสดงของสตัว ์
  แสนรูท่ี้ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข แมวน ้า ลิง ม้า ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด
  โผนจากนักแสดงมืออาชีพ (หากมีการงดแสดงโดยทางโรงละครมิได้แจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธ์ิในการ
  เปล่ียนแปลงรปูแบบเป็นการแสดงอ่ืนแทน หรอืไม่สามารถแทนด้วยการแสดงใด จะเปล่ียนเป็นบริการ
  ท่องเท่ียวรปูแบบอ่ืนแทนหรอืคืนเงินค่าเข้าชมให้กบัท่าน)   

จาดนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่ดั โรงแรม Sunflower Moscow หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีสาม  มอสโคว-์เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน  สญัลดัษณ์ของอดตีสหภาพโซเยยีตอนัเป็นจุดดาํเนิดแห่งประยตัศิาสตร์

รสัเซยี ทีม่อีายุยายนานดย่า 850 ปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมดุฎราชดุมารแหง่นครเคยีฟ เจา้ชายยรู ิ
โดลโดรดู ีมรีบัสัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องดนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราดารไมธ้รรมดา ทีเ่ป็นเหมอืนหยัใจ
ของดรุงมอสโคย ์ตามคยามเชื่อของชายรสัเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติยข์องพระเจา้ ปจัจุบนัพระราชยงัเครมลนิ
เป็นพพิธิภณัฑ ์และทีต่ัง้สถานทีส่าํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเดรส ยหิารต่างๆ หอระฆงัของอยีานมหาราช
และสิง่ด่อสรา้งอื่นๆ อดีมาดมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั ยหิารหลยงทีเ่ด่าแด่สาํคญัและใหญ่ทีส่ดุในเครมลนิ 
โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ด่าทีม่มีาด่อนแลย้ ใชใ้นดารประดอบพธิรีาชาภิเษด ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจา้อยีานและ ชมระฆงัยดัษท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลด (หมายเหตุ: จาํดดัรอบเยลาในดารเขา้ชมเพยีงยนัละ 4 
รอบเท่านัน้คอื 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดยนัพฤหสับด)ี ดงันัน้ดรุณาตรงต่อเยลานดัหมายอย่าง 
เคร่งครดั) จาดนัน้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์ซึง่เป็นทีเ่ดบ็สมบตัลิํ้าค่าของดษตัรยิร์สัเซยี อนั
ไดแ้ด่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราชรถทองคาํ, เครื่องบรรณาดารจาดราชยงศต่์างๆ ในยุโรปรยมถงึไขอ่ี
สเตอรท์ีห่าชมไดย้าดยิง่ จาดนัน้ชมโบสถอ์สัสมัชญั, ปืนใหญ่ยดัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อยีานชมระฆงัยดัษท์ี่
ใหญ่ทีส่ดุในโลด   

กลางวนั รบัประทานอาหารดลางยนั ณ ภตัตาคารจนี 
 จาดนัน้นําท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟในดรุงมอสโคย ์น าท่านเดินทางโดยรถไฟเรว็ สู่นคร 

เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟความเรว็สูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  
เมื่อเดนิทางถงึ นครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์  เมอืงทีส่รา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703  นคร
แห่งนี้มปีระยตัศิาสตรข์องดารต่อสูข้องชายเมอืงหลายครัง้ และยงัเป็นอู่ดาํเนิดอาํนาจของดารปฏยิตัริสัเซยีที่
ส ัน่สะเทอืนไปทัย่โลด ถอืไดย้่าเป็นเมอืงทีส่ยยงามทีส่ดุแหง่หนึ่งของโลด ประดอบดย้ย 44 เดาะ เชื่อมต่อดนั
ดย้ย แม่น้ํา-ลาํคลองอดี 86 สาย สยยงามจนไดร้บัฉายาย่า “ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ”  นครแหง่นี้เคยเป็นเมอืง
หลยงเด่าของรสัเซยีมานานดย่า 200 ปี ตยัเมอืงนัน้ ไดร้บัดารดล่ายขานย่าเป็นนครทีส่ยยและสมบรูณ์มาด
ทีส่ดุในดา้นงานสถาปตัยดรรมและผงัเมอืง 

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จาดนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพ่ดั โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัท่ีส่ี   เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  นําท่านเขา้ชม มหาวิหารเซ้นตไ์อแซค สรา้งขึน้อย่างสยยงามยิง่ใหญ่ โดยไดร้บัดารออดแบบจาดสถาปนิด
  ชายฝรัง่เศส โดยใชเ้ยลาสรา้งถงึ 40 ปี ยอดโดมทาํดย้ยทองคาํแผ่นหนดัถงึ 100 ดโิลดรมั  นบัเป็นยหิารทรง
  โดมทีส่งูทีส่ดุในโลด ภายในตดแต่งดย้ยหนิอ่อนและหนิมาลาไคท,์ รปูภาพทีส่รา้งดย้ยโมเสคสยยงาม รปูเขยีน
  ไอคอน โบสถ ์ศดัดิส์ทิธิแ์ห่งนี้ เป็นทีน่บัถอืของชายเมอืงอย่างมาดเน่ืองจาดครัง้หนึ่งตยัเมอืงถูดถล่มดย้ย 
  ระเบดิ ของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่ยหิารเซน้ตไ์อแซค แห่งนี้ดลบัอยู่รอดปลอดภยั 
กลางวนั  รบัประทานอาหารดลางยนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางเพื่อชมคยามยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Museum)  ทีป่ระดอบดย้ยหอ้ง

ต่างๆ มาดดย่า 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนี้ เคยใชเ้ป็นทีร่บัรองดารเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชัดาลที ่5  ของ
ไทยในดารเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี   พรอ้มทัง้ทรงร่ยมฉายพระฉายาลดัษณ์ ดบัพระเจา้ซาร ์นิโคลสั 
ที ่2 ของรสัเซยีอดีดย้ย  ปจัจุบนัพระราชยงัน้ีไดถู้ดใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ทีเ่ดบ็รยบรยมงานศลิปะ
ลํ้าค่าของโลดดย่า 8 ลา้นชิน้ รยมทัง้ ภาพเขยีนของจติรดรเอดของโลด อาท ิลโีอนาโด ดายนิซี,่  ปิดสัโซ,  
แรมบรนัด,์ แยนโด๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่ยยทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุของโลดแหง่หนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวงัเฮอรมิ์เทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซ่ึงส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งลว่งหน้า ดงันัน้ หากวนัท่ี
เดินทาง ตรงกบัช่วงท่ีปิดเข้าชม จะเปล่ียนไปเข้าพระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรอืสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนท่ีเปิด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักลา่ว)  จาดนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง ปีเตอรฮ์อฟหรอืปีเตอรก์อฟ Peterhof, 
Pertergof  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ  พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรควาเรสต ์ (Petrodvorets) ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระ
เจา้ปีเตอรม์หาราช  พระตําหนดัทีไ่ดช้ื่อย่าเป็น  Russian Versailles  เป็นพระราชยงัทีง่ดงามโดดเด่นดย้ย
อุทยานน้ําพุทีพ่ยยพุง่มาจาดรปูป ัน้สทีองและทีต่่าง ๆ มาดดย่า 100 แห่ง  ดย้ยสถาปตัยดรรมยคุทอง ท่าน
จะตื่นตาตื่นใจดบัประตมิาดรรมทีย่จิติรงดงามอลงัดารยิง่  หอ้งต่างๆ ภายในพระราชยงัประดบัประดาไปดย้ย
ทองคาํอร่ามเรอืงพรอ้มภาพเขยีนทีส่ยยงามเด่าแด่ทรงคุณค่าทางประยตัศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิค่าได ้  
สย่นภายนอดประดบัตดแต่งดย้ยพฤดษานานาพนัธุ ์และสยนน้ําพุอนัตระดารตา (สาํหรบัฤดรูอ้น หาดเป็นฤดู
หนายจะถูดปดคลุมดย้ยหมิะขายโพลน) สยยงามไม่แพพ้ระราชยงัแยรซ์ายสใ์นฝรัง่เศส (ดรณีทีพ่ระราชยงัปิด 
จะเปลีย่นเป็น นําท่านชม โบสถแ์ห่งหยดเลือด  (Church of Christ's Resurrection, Church of Our 
Savior on the Blood) สรา้งเมือ่ ปี ค.ศ.1883 แลย้เสรจ็เมื่อปี ค.ศ.1907 เป็นอนุสรณ์ทีพ่ระเจา้อเลด็ซาน
เดอรท์ี ่3 สรา้งขึน้เพื่อราํลดึถงึพระบดิาพระเจา้อเลด็ซานเดอรท์ี ่2 ผูป้ลดปล่อยชายนา ซึง่ถูดลอบปลงพระ
ชนมบ์รเิยณนี้ ในปี ค.ศ.1881 สรา้งดย้ยรปูแบบศลิปะยคุฟ้ืนฟู เลยีนแบบโบสถโ์บราณในครสิตศ์ตยรรษที ่12  
ของดรุงมอสโค ภายในตดแต่งยจิติรบรรจงดย้ยฝีมอืจติดรดย่า 30 คน ในช่ยงสงครามโลดครัง้ที ่2 โบสถ์
ไดร้บัคยามเสยีหายจาดระเบดิ หลงัสิน้สดุสงครามจงึไดม้ดีารบรูณะใหม่) 

   จาดนัน้นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงันิโคลสั หรอืชื่อเดมิเรยีดยา่ Grand Duke Nikolaevsky Palace เป็น
สถานท่ีให้จดัแสดงศิลปะพืน้เมืองของรสัเซีย พระราชวงัแห่งน้ีได้ถกูอนุรกัษ์ไว้ให้เป็นสถาปัตยกรรม
ในสมยัศตวรรษท่ี 19  ผูอ้อกแบบคือสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงชาวเยอรมนัท่ีเกิดในรสัเซีย ช่ือว่า Andrey 
Stakenshneider  ออกแบบให้แก่ Grand Duke Nikoley  พระราชโอรสองคท่ี์ 3 ของพระเจา้นิโคลสัท่ี 
1  พระราชวงัน้ีถกูขายให้แก่พระราชส านักในปี 1895  ผูค้รอบครองคือน้องสาวของพระเจา้นิโคลสัท่ี 
2 จนกระทัง่ปี 1990 พระราชวงัน้ีได้ถกูเปล่ียนให้มีชีวิตชีวาขึน้อีกครัง้ โดยมีห้องรบัประทานอาหาร
ค า่ และมีการแสดงเพื่อการพฒันาให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวให้แวะมาสมัผสัพระราชวงัแห่งน้ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ในพระราชวงั พรอ้มการตกแต่งด้วยความวิจิตรบรรจง  และชมการแสดง 
  พืน้เมือง การรา่ยร าแบบด้วยท่วงท่างดงามของรสัเซีย ท่ีสะท้อนถึงประเพณีและวฒันธรรมและการ
  แต่งกายชุดประจ าเผา่ต่าๆ รวมถึงการแสดงดนตรีโบราณ อาทิ พิณ กีต้าร ์พรอ้มด้วยอาหารว่าง 
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  ระหว่างพกัเบรคด้านนอกโรงละคร อาทิ แชมเปญ วอ้ดก้า  คานาเป้คาเวียร ์ แฮม  ชีส หรอืเครือ่งด่ืม
  น ้าผลไม้ เป็นต้น 

จาดนัน้นําท่านเดนิทางดลบัทีพ่ดั โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัท่ีห้า   เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน-เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

จาดนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองพชุก้ิน (Pushkin) อดีหนึ่งเมอืงท่อเทีย่ยทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของรสัเซยี ตัง้อยูใ่น
เขตนครสหพนัธเ์ซน้ตปี์เตอรส์เบริด์ ห่างออดไปประมาณ 24 ดโิลเมตร ไดร้บัดารด่อตัง้ขึน้ปีในปี ค.ศ.1710 
โดยตยัเมอืงแหง่น้ีตัง้อยู่รมิฝ ัง่แมน้ํ่าเนยา แม่น้ําสายสาํคญัอดีสายหน่ึงของประเทศ และปจัจุบนัเมอืงพชุดิน้
ไดด้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่ยทีไ่ดร้บัคยามนยิมมาดแห่งหนึ่ง ทีเ่ตม็ไปดย้ยพระราชยงัและมคียามสาํคญัต่อ
ประยตัศิาสตรอ์นัยายนานของประเทศ  นําท่านเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) 
พระราชยงัฤดรูอ้นทีม่ชีื่อเสยีงมาดแห่งหนึ่งของโลด สยนสยยทีต่ัง้อยู่บนพืน้ทีด่ย่า 107 เฮคเตอร ์ภายในสยน
แบ่งออดเป็นสยนแบบเด่าและสยนแบบองัดฤษ ซึง่ถูดคัน่ดลางดย้ยบ่อน้ําขนาดใหญ่ อดีทัง้ยงัมพีายลิเลีย่นที่
สยยงาม ซงึมคียามสาํคญัทางสถาปตัยดรรมและประยตัศิาสตรอ์ดีแห่งหน่ึงของเมอืง โดยพระราชยงันัน้ถูด
สรา้งขึน้ในชย่งสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช หรอืในช่ยงระหย่างปี 1717-1723 และถูดสรา้งใหม่ในช่ยงระหย่าง
ปี 1743-1756 พระราชยงัแคทเธอรนีเป็นพระราชยงัหลยงอนัเป็นทีพ่ดัผ่อนในฤดรูอ้นของพระมเหสอีงคโ์ปรด
คอื พระนางแคทเธอรนีที ่1 โดยพระราชยงัถูดสรา้งขึน้ในสไตลส์ถาปตัยดรรมแบบคลาสสดิ ตดแต่งประดบั
ประดาผนงัหอ้งดย้ยลายปนูป ัน้ต่างๆ เพดานเขยีนภาพเฟรสโด ้ทีม่คียามสยยงามมาด ชมห้องอ าพนั 
(Amber Room) เป็นหอ้งทีไ่ม่คยรพลาดชม ภายในหองนัน้ไดร้บัดารตดแต่งอย่างสยยงามมาดทีส่ดุหอ้งหนึ่ง
ในพระราชยงัแคทเธอรนี โดยเฉพาะภาพทีใ่ชต้ดแต่งตามผนงัและเพดานนัน้ สย่นใหญ่มดัสรา้งขึน้จาดอาํพนั
ทัง้หมด ตดแต่งดย้ยทองคาํเปลยและดระจดอย่างยจิติรงดงาม จนไดร้บัสมญาย่าเป็น สิง่มหศัจรรยท์ี ่8 ของ
โลดดย้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารดลางยนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟในนครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรงุมอสโควโ์ดย

รถไฟความเรว็สูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)   
ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จาดนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพ่ดั โรงแรม Sunflower Moscow หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีหก  มอสโคว ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 จาดนัน้นําท่านสู ่จตัรุสัแดง Red Square ทีม่คียามสาํคญัในหน้าประยตัศิาสตรด์ารเมอืงรสัเซยี เป็นสถานที่

สาํคญัตัง้อยูใ่จดลางเมอืงของมอสโคย ์เป็นจตุัรสัทีส่ยยงามทีส่ดุในโลด เป็นสถานทีเ่ดบ็ศพเลนินศาสดาของ
ประเทศสงัคมนยิม สรา้งดย้ยหนิแดรนิต และหนิอ่อน ดา้นหน้าจตุัรสัแดงนัน้ เป็นทีต่ัง้ของดโิลเมตรทีศ่นูย์
ของรสัเซยี และมลีานดยา้งของจตุัรสัแดงนี้มพีืน้ทีด่ยา้ง 695 เมตร ยาย 130 เมตร ทาํหน้าทีเ่ป็นสถานทีจ่ดั
งานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายยุคหลายสมยั บรเิยณจตุัรสัแดงยงัประดอบไปดย้ยสถานทีท่่องเทีย่ย
อื่นๆ รายรอบอดีมาดมาย เช่น พระราชยงัเครมลนิ พพิธิภณัฑป์ระยตัศิาสตรร์สัเซยี และหา้งสรรพสนิคา้ดุม 
เป็นตน้  ใหท้่านถ่ายรปูดบั วิหารเซน็ตบ์าซิล สญัลดัษณ์ของดรงุมอสโคย ์ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้อยีานจอม
โหด อนุสรณ์สถานของผูนํ้าพรรคบอลเชยคิ ทีป่จัจุบนัล่มสลายไปดบัคยามยิง่ใหญ่ของสหภาพโซเยยีต สรา้ง
ในสมยัพระเจา้อยีานที ่4 จอมโหด ดย้ยศลิปะรสัเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลาดสสีนั สยยงาม จน
นดัท่องเทีย่ยเรยีดดนัย่า โบสถล์ดูดยาด สรา้งดย้ยศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิดชายรสัเซยี Postnik  
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Yakovlev ทีห่ลงัจาดสรา้งเสรจ็ดถ็ูดคยดัดยงตาทัง้สองขา้ง โดยคาํสัง่ของพระเจา้อยีานที ่4 หรอืดษตัรยิอ์ียาน
ผูโ้หดรา้ย ทรงพอพระทยัในคยามงดงามของมหายหิารแหง่นี้มาด จงึมคีาํสัง่ใหป้นูบาํเหนจ็แด่สถาปนิด
ผูอ้อดแบบดย้ยดารคยดัดยงตาทัง้สอง เพื่อไมใ่หส้ถาปนิดผูน้ัน้สามารถสรา้งสิง่ทีส่ยยงามดย่านี้ไดอ้ดี 

 จาดนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีห้่างสรรพสินค้ากมุ (Gum Department Store) ทีห่รหูรามาดทีส่ดุในรสัเซยี 
แหล่งรยมสนิคา้แบรนดเ์นมจาดทัย่โลด เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเศรษฐรีสัเซยี  ตยัอาคารและภายในตดแต่ง
อย่างงดงามหรหูรา   

กลางวนั รบัประทานอาหารดลางยนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านชมดรงุมอสโคย ์ใหท้่านถ่ายรปูดบัคยามสยยงามของอาคารหลดัของมหายทิยาลยัมอสโคย ์เป็น

มหายทิยาลยัทีเ่ด่าแด่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในรสัเซยี โดยรปูแบบสถาปตัยดรรมแบบสตาลนิทีเ่ป็นเอดลษัณ์ของ
ดารด่อสรา้งอาคารแบบรสัเซยี ไดร้บัดารด่อตัง้ขึน้ในปี 1755 โดยมคิาอลิซอฟ นดัยชิาดารรสัเซยีในชย่งเยลา
นัน้ มหายทิยาลยัทีไ่ดร้บัดารตัง้ชื่อตามเขาในปี 1940   
จาดนัน้สมคยรแด่เยลานําท่านเดนิทางสู ่สนามบิน โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์(เน่ืองจากการจราจรใน 
กรงุมอสโควค่์อนขา้งหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจ าเป็นต้องเผือ่ 
เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน 

18.25 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975 
 

วนัท่ีเจด็  กรงุเทพฯ 
07.30 น.  เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.. 
 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดการเข้าชมสถานท่ีและพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัร์
ท่ีเดินทาง สถานท่ีใดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเข้าสถานท่ีอ่ืน

ทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้ กรณีท่ีไม่สามารถจดัทดแทนได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hilight Russia 3 cities (Mow-Led-Puk) 7D5N/TG, 9-15Apr,14-20Apr, 26May-1Jun2018 –Revise price 9Jan2018-UPD12FEB2018-POP 7 

ก าหนดการเดินทาง   

 

Hilight Russia 3 Cities / TG 
มอสโคว-์เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน 7 วนั 

9-15 เม.ย. /  
14-20 เม.ย.2561 

26 พ.ค. - 1 มิ.ย.2561 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 67,900 58,900 
เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 64,900 56,900 
เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เเสรมมเตยี)  62,900 54,900 

พกัเดีย่วเพมม่ ทา่นละ 6,900 6,900 
ราคาสาํหรบัทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารอยูแ่ลว้ เดมนทา)พรอ้ม
คณะ ทา่นละ 

36,900 36,900 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน, ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท  
ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่อ)บมนไป-กลบัโดยสายการบมนไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทา) กรุ)เทพฯ- มอสโคว-์กรุ)เทพฯ รวมถ)ึค่าเดมนทา)ไป-

กลบัมอสโคว-์เซน็ตปี์เตอรส์เบมรก์ ดว้ยรถไฟความเรว็ส)ู 
 ค่าโร)แรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สอ)ท่านต่อหนึ่)หอ้)), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่า)ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่อ)ดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัส)่ระหว่า)นําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบมนทุกแห่)ทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์อ)บรมษทัจากกรุ)เทพฯ ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดมนทา)ในต่า)ประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัมเหตุคุม้ครอ)ในว)เ)มนท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกมน 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท เเ)ื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รมษทัประกนั  
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลม)และค่าประกนัภยัการเดมนทา)ทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบมน ซึ)่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่9 ม.ค.

2561 หากมเีพมม่เตมมภายหล)ัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้)มกีารชาํระเพมม่ตามกฏและเ)ื่อนไขขอ) สาย
การบมน   

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัขอ)กระเป๋าเดมนทา)ในกรณีทีเ่กมนกว่าสายการบมนกาํหนด (30 กมโลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหน)ัสอืเดมนทา) 
 ค่าบรมการยกกระเป๋าทุกแห่) 
 ค่าทมปพนกั)านขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้)ถมน่ในรสัเซยีและหวัหน้าทวัร ์ทีเ่ดมนทา)ไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละประมาณ 2,000  

บาท เชาํระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนคณะออกเดมนทา)   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่อ)ดื่มและค่าอาหารทีส่ ั)่เพมม่เอ)ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศขอ)คนต่า)ชาตม หรอื คนต่า)ดา้ว 
 ค่าวซี่าสาํหรบัชาวต่า)ชาตม 
 ค่าน้ําดื่มระหว่า)ทวัร ์เไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่า)ทวัร ์ 
 ค่าภาษที่อ)เทีย่วหากมกีารเกบ็เพมม่ 
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 ค่าประกนัการเดมนทา)ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเดบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนยน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัดารจองทยัรส์ย่นทีเ่หลอืจะขอ
เดบ็ทัง้หมดด่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 ยนัทาํดาร มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงยนสทิธิใ์นดารคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หาดมดีารยดเลดิดารเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิไดทุ้ดดรณี เน่ืองจาดรายดารทยัรเ์ป็นรายดารโปรโมชัน่ทัง้ในเรื่องของสาย

ดารบนิและทีพ่ดั 
 หาดผูโ้ดยสารท่านใดและหาดแจง้ยดเลดิด่อนออดตัย๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงยนสทิธิใ์นดารคนืค่ามดัจาํ 20,000 

บาท  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปล)ตามความเหมาะสม เน่ือ)จากความล่าชา้ขอ)สายการบมน โร)แรมทีพ่กัในต่า)ประเทศ  

เหตุการณ์ทา)การเมอื)และภยัธรรมชาตม ฯลฯ บรมษทัฯจะคาํนึ)ถ)ึความสะดวกขอ)ผูเ้ดมนทา)เป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกมดภยัธรรมชาตม ทั)้ในประเทศไทยและต่า)ประเทศทีผู่เ้ดมนทา)กาํล)ัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่า)ๆ เกมดขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดมนทา)ไม่สามารถออกเดมนทา)ตามกาํหนดได ้บรมษทัฯ ขอส)วนสมทธมใ์นการคนืเ)มน จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบมน โร)แรม  หรอืหน่วย)านจากต่า)ประเทศทีบ่รมษทัทวัรต์มดต่อว่าสามารถคนืเ)มนได้  

o บรมษทัฯจะไม่รบัผมดชอบในกรณีทีก่อ)ตรวจคนเขา้เมอื)หา้มผูเ้ดมนทา) เนื่อ)จากมสีม)่ผมดกฎหมายหรอืสม)่ขอ)หา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดมนทา)ไม่ถูกตอ้) หรอื ความประพฤตมสอ่ไปในทา)เสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กอ)ตรวจคน
เขา้เมอื)พมจารณาแลว้ ทา)บรมษทัฯไม่อาจคนืเ)มนใหท้่านได ้ไมว่า่จาํนวนทั)้หมดหรอืบา)สว่น 

o บรมษทัฯ จะไม่รบัผมดชอบในกรณีทีส่ถานทตู)ดออกวซี่า อนัสบืเนื่อ)มาจากตวัผูโ้ดยสารเอ) 
o บรมษทัฯ จะไม่รบัผมดชอบในกรณีทีก่อ)ตรวจคนเขา้เมอื)ขอ)ประเทศไทย)ดออกเอกสารเขา้เมอื)ใหก้บัชาวต่า)ชาตม หรอื คน

ต่า)ดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรมษทัฯ จะไม่รบัผมดชอบต่อกรณีเกมดการสญูเสยี, สญูหายขอ)กระเป๋า และสมัภาระขอ)ผูโ้ดยสาร อนัเกมดจากสายการบมน 

ทา)สายการบมนผูใ้หบ้รมการจะเป็นผูร้บัผมดชอบตามกฎขอ)กรมการบมนพาณมชย ์ซึ)่จะรบัผมดชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ขอ)สมัภาระใบใหญ่ในว)เ)มนตามทีส่ายการบมนกาํหนด รวมถ)ึไม่รบัผมดชอบกรณีเทีย่วบมนล่าชา้หรอืยกเลมกเทีย่วบมน 

o ในบา)รายการทวัร ์ทีต่อ้)มบีมนดว้ยสายการบมนภายในประเทศ น้ําหนกัขอ)กระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั)้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดขอ)แต่ละสายการบมน บรมษทั ฯ ขอส)วนสมทธมไ์ม่รบัภาระความรบัผมดชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นที่
เกมน 

o ในประเทศต่า) ๆ ในยุโรป มกีารรณร)คเ์รื่อ)การ)ดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โร)แรม และสถานทีต่่า) ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่อ)การสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี ่ทั)้นี้เน่ือ)จากสขุภาพขอ)คนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดมนทา)เป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดมนทา)พรอ้มสมาชมกในครอบครวั ทีต่อ้)ไดร้บัการดแูลเป็นพมเศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้)ูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดมนท่อ)เทีย่วในระยะเวลาเกมนกว่า 4 - 5 ชัว่โม)
ตมดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้)ใหก้ารดแูลสมาชมกภายในครอบครวัขอ)ท่านเอ) เนื่อ)จากการเดมนทา)เป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้)ดแูลคณะทวัรท์ั)้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั)้ปี หรอืกาํหนดล่ว)หน้าค่อนขา้)นาน หากวนัเดมนทา)ด)ักล่าวตร)กบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปมดทาํการ หรอื ปมดโดยมมไดแ้จ)้ล่ว)หน้า หรอื การเปมดรบัจอ)ผ่านทา)ออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจอ)ผ่านระบบด)ักล่าวได ้ทา)บรมษทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่)ักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเ)มน
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเ)ื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทา) บรมษทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่)เหตุใดใน
ระหว่า)การเดมนทา) เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่)ักล่าวได ้ทา)บรมษทัฯ จะไม่มกีารคนืเ)มนใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ือ)จากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่)ทีเ่ดมนทา)เป็นช่ว)อสีเตอร,์ ครมสมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ)่เป็นช่ว)วนัหยุดขอ)ชาวยโุรป รา้นคา้ปมดเป็นสว่นใหญ่ ด)ันัน้
ขอใหพ้มจารณาก่อนการจอ)ทวัร ์
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจาดดารยางแปลนหอ้งพดัของแต่ละโรงแรมแตดต่างดนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพดัแบบหอ้ง
เดีย่ย (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพดัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพดั
อาจจะไม่ตดิดนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณี
ท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไม่มเีครื่องปรบัอาดาศเนื่องจาดอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํ่า  
3. ดรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาดและหอ้งพดัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงยน

สทิธิใ์นดารปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้ดดิคยามเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีดัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่ยอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดดะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่ดบัดารออดแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีดัษณะแตดต่างดนั 
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