Highlight Russia
7D 5N 3 Cities

มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -พุชกิ้น
ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เทีย่ วเมืองพุชก้ ิ น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน
ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลินจัตรุ สั แดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ช้อปป้ ิ งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

พิเศษสุด!! เทีย่ วเมืองพุชก้ ิ น ชมพระราชวังทีง่ ดงามทีส่ ดุ
กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัสและ
ชมละครสัตว์ชือ่ ดังก้องโลก
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนาท่านเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึง่ เป็ นประเทศแรกในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงการปกครองจาก
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็ นระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมาร์กซิสต์ได้
สาเร็จตัง้ แต่ ค.ศ.1917 จนถึงกาลล่มสลายเมือ่ ค.ศ.1991 และปจั จุบนั ได้ปรับเปลีย่ นการปกครองและเศรษฐกิจมาสูร่ ะบบ
ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลาดเปิ ด และรอการมาเยือนจากนักท่องเทียวทั
่ วโลก
่ กับสถานทีน่ ่าสนใจต่าง ๆ มากมาย
รวมทัง้ ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน
มอสโคว์
เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัตศิ าสตร์อนั เก่าแก่และยาวนาน
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์
เมืองท่องเทียวที
่ ส่ าคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่าของสหพันธรัฐรัสเซีย ตัง้ แต่สมัยของพระเจ้า
ปี เตอร์มหาราช ทีน่ าความเจริญมาสูป่ ระเทศรัสเซียแบบยุคใหม่
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พุชกิ้ น

เมืองทีต่ งั ้ ของสถานทีท่ ่องเทียวที
่ ม่ คี วามสาคัญต่อประวัตศิ าสตร์ของประเทศหลายๆแห่ง ไม่ว่าจะ
เป็ นโบสถ์ พระราชวัง สวนสาธารณะ และอืน่ ๆอีกมากมาย

กาหนดการเดินทาง
วันแรก
07.00 น.
10.10 น.
15.55 น.

คา่

วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

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

กรุงเทพฯ – มอสโคว์
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ Row D
สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอํานยยคยามสะดยดด้านเอดสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG974
เดิ นทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านขัน้ ตอนดารตรยจหนังสือ
เดินทาง รอรับสัมภาระเรียบร้อย จาดนัน้ นําท่านเดินทางสูใ่ จดลางดรุงมอสโคย์ (เยลาช้าดย่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ชัยโมง)
่
นําท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนิ นฮิ ลส์ Sparrow Hills” จุดชมยิยทีม่ องเห็นทัศนียภาพ
ของดรุงมอสโคยทีอ่ ยู่เบือ้ งล่างได้โดยทัง้ หมด จึงทําให้เลนินผูน้ ําพรรคคอมมิยนิสต์ในอดีตเลือดเนินเขา
ั บนั พืน้ ทีด่ งั ดล่ายเป็ นทีต่ งั ้ ของมหายิทยาลัยมอสโคย์ และเป็ น
นดดระจอดแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ บ้านพัดของตน ปจจุ
จุดชมยิยทีส่ ยยทีส่ ดุ ในมอสโคย์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
จาดนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี ดั โรงแรม Sunflower Moscow หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นําท่านชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ คยามลงตัยของดารผสมผสานเทคโนโลยีเข้าดับสถาปตั ยดรรม
หลาดหลายรูปแบบโดยเฉพาะดารตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้ยยดระจดสี หินอ่อน ฯลฯ จน
ได้รบั ดารยดย่องย่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ดนิ แห่งเดียยในโลดทีม่ ศี ลิ ปะที่งดงามยิง่ และยังเป็ นสิง่ ด่อสร้างทีช่ าย
รัสเซียสามารถอยดชายต่างชาติให้เห็นถึงคยามยิง่ ใหญ่ มีประยัตศิ าสตร์ คยามเป็ นชาตินยิ ม และยัฒนธรรม
ประเพณีอนั สยยงาม ด้ยยดารตดแต่งของแต่ละสถานีนนั ้ มีคยามแตดต่างดันด้ยย ประติมาดรรม โคมไฟระย้า
เครื่องแด้ย หินแดรนิต หินอ่อน ล้ยนแล้ยแต่ปราณีตสยยงาม หาดได้มาเยือนแดนหมีขายแห่งนี้
รับประทานอาหารดลางยัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเข้าชม วิ หารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็ดซานเดอร์ท่ี 1
เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงดตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้าทีท่ รงช่ยยปดป้องรัสเซียให้รอดพ้นจาด
สงครามนโปเลียน โดยใช้เยลาด่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ ําพรรคคอมมิยนิสต์
ในขณะนัน้ ได้สงให้
ั ่ ทุบโบสถ์ทง้ิ เพื่อดัดแปลงเป็ นสระย่ายนํ้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลด จนเมื่อปี ค.ศ.1994
ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน ได้อนุมตั ใิ ห้มดี ารด่อสร้างยิหารขึน้ มาใหม่ ด้ยยเงินบริจาคของคนทัง้ ประเทศ ซึง่
จําลองของเดิมได้เดือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ยิหารนี้จงึ ดลับมายืนหยัดทีเ่ ดิมอีดครัง้ โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทํา
พิธเี มื่อยันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปจั จุบนั ยิหารนี้ใช้ในดารประดอบพิธดี รรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย
จาดนัน้ ให้ท่านได้เลือดซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึดราคาถูด บริเยณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊ดตาแม่ลดู ดด
ซึง่ มีให้เลือดมาดมายหลายแบบ จาดนัน้ นําท่านช้อปปิ้ งย่านถนนอารบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปราดฏ
มาตัง้ แต่ศตยรรษที่ 15 ในอดีตเป็ นทีอ่ ยู่ของชนชัน้ ขุนนาง และศิลปิ นทีม่ ผี อู้ ุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซ
เยียต ถนนอารบัตเป็ นย่านทีพ่ ดั ของสมาชิดระดับสูงของพรรคคอมมิยนิสต์ ปจั จุบนั ถนนอารบัต
ดลายเป็ นถนนคนเดินทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ น จิตรดร ร้านขายของทีร่ ะลึด ร้าน
ดาแฟ เป็ นต้น แล้ยนําท่านเดินทางต่อสู่ ย่านตลาดอิ สมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market ศูนย์ดลาง
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ดารค้าขายของทีร่ ะลึดทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในดรุงมอสโคย์ อิสระให้ท่านได้เลือดซือ้ สินค้าพืน้ เมืองนานาชนิด ในราคา
ทีถ่ ูดทีส่ ดุ อาทิเช่น นาฬิดารัสเซีย, ตุ๊ดตาแม่ลดู ดดหรือมาโตรชดา, ผ้าคลุมไหล่, อําพัน, ของทีร่ ะลึดต่างๆ
และอื่นๆ อีดมาดมาย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จาดนัน้ นําท่านเดินทางไปชม ละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คสั เป็ นการแสดงของสัตว์
แสนรูท้ ี่ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข แมวน้า ลิ ง ม้า ฯลฯ รวมทัง้ มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด
โผนจากนักแสดงมืออาชีพ (หากมีการงดแสดงโดยทางโรงละครมิ ได้แจ้งล่วงหน้ า ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็ นการแสดงอื่นแทน หรือไม่สามารถแทนด้วยการแสดงใด จะเปลี่ยนเป็ นบริ การ
ท่องเที่ยวรูปแบบอื่นแทนหรือคืนเงิ นค่าเข้าชมให้กบั ท่าน)
จาดนัน้ นําท่านเข้าสู่ทพ่ี ดั โรงแรม Sunflower Moscow หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น สัญลัดษณ์ของอดีตสหภาพโซเยียตอันเป็ นจุดดําเนิดแห่งประยัตศิ าสตร์
รัสเซีย ทีม่ อี ายุยายนานดย่า 850 ปี สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1147 โดยมดุฎราชดุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ
โดลโดรูดี มีรบั สังให้
่ สร้างเพื่อใช้ป้องดันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้อมปราดารไม้ธรรมดา ทีเ่ ป็ นเหมือนหัยใจ
ั บนั พระราชยังเครมลิน
ของดรุงมอสโคย์ ตามคยามเชื่อของชายรัสเซียเครมลินคือทีส่ ถิตย์ของพระเจ้า ปจจุ
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และทีต่ งั ้ สถานทีส่ าํ คัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเดรส ยิหารต่างๆ หอระฆังของอียานมหาราช
และสิง่ ด่อสร้างอื่นๆ อีดมาดมาย ชม โบสถ์อสั สัมชัญ ยิหารหลยงทีเ่ ด่าแด่สาํ คัญและใหญ่ทส่ี ดุ ในเครมลิน
โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เด่าทีม่ มี าด่อนแล้ย ใช้ในดารประดอบพิธรี าชาภิเษด ชมป้อมปื นใหญ่, หอระฆัง
พระเจ้าอียานและ ชมระฆังยัดษ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลด (หมายเหตุ: จําดัดรอบเยลาในดารเข้าชมเพียงยันละ 4
รอบเท่านัน้ คือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิ ดยันพฤหัสบดี) ดังนัน้ ดรุณาตรงต่อเยลานัดหมายอย่าง
เคร่งครัด) จาดนัน้ ชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึง่ เป็ นทีเ่ ด็บสมบัตลิ ้าํ ค่าของดษัตริยร์ สั เซีย อัน
ได้แด่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคํา, เครื่องบรรณาดารจาดราชยงศ์ต่างๆ ในยุโรปรยมถึงไข่อี
สเตอร์ทห่ี าชมได้ยาดยิง่ จาดนัน้ ชมโบสถ์อสั สัมชัญ, ปื นใหญ่ยดั ษ์ และหอระฆังพระเจ้าอียานชมระฆังยัดษ์ท่ี
ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลด
รับประทานอาหารดลางยัน ณ ภัตตาคารจีน
จาดนัน้ นําท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟในดรุงมอสโคย์ นาท่านเดิ นทางโดยรถไฟเร็ว สู่นคร
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ โดยรถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
เมื่อเดินทางถึง นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ เมืองทีส่ ร้างโดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นคร
แห่งนี้มปี ระยัตศิ าสตร์ของดารต่อสูข้ องชายเมืองหลายครัง้ และยังเป็ นอู่ดาํ เนิดอํานาจของดารปฏิยตั ริ สั เซียที่
สันสะเทื
่
อนไปทัยโลด
่
ถือได้ย่าเป็ นเมืองทีส่ ยยงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลด ประดอบด้ยย 44 เดาะ เชื่อมต่อดัน
ด้ยย แม่น้ํา-ลําคลองอีด 86 สาย สยยงามจนได้รบั ฉายาย่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็ นเมือง
หลยงเด่าของรัสเซียมานานดย่า 200 ปี ตัยเมืองนัน้ ได้รบั ดารดล่ายขานย่าเป็ นนครทีส่ ยยและสมบูรณ์มาด
ทีส่ ดุ ในด้านงานสถาปตั ยดรรมและผังเมือง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จาดนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี ดั โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชม มหาวิ หารเซ้นต์ไอแซค สร้างขึน้ อย่างสยยงามยิง่ ใหญ่ โดยได้รบั ดารออดแบบจาดสถาปนิด
ชายฝรังเศส
่ โดยใช้เยลาสร้างถึง 40 ปี ยอดโดมทําด้ยยทองคําแผ่นหนัดถึง 100 ดิโลดรัม นับเป็นยิหารทรง
โดมทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลด ภายในตดแต่งด้ยยหินอ่อนและหินมาลาไคท์, รูปภาพทีส่ ร้างด้ยยโมเสคสยยงาม รูปเขียน
ไอคอน โบสถ์ ศัดดิสิ์ ทธิแห่
์ งนี้ เป็ นทีน่ บั ถือของชายเมืองอย่างมาดเนื่องจาดครัง้ หนึ่งตัยเมืองถูดถล่มด้ยย
ระเบิด ของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้ เมือง แต่ยหิ ารเซ้นต์ไอแซค แห่งนี้ดลับอยู่รอดปลอดภัย
รับประทานอาหารดลางยัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางเพื่อชมคยามยิง่ ใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) ทีป่ ระดอบด้ยยห้อง
ต่างๆ มาดดย่า 1,050 ห้อง ณ สถานทีแ่ ห่งนี้ เคยใช้เป็ นทีร่ บั รองดารเสด็จเยือนรัสเซียของรัชดาลที่ 5 ของ
ไทยในดารเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทัง้ ทรงร่ยมฉายพระฉายาลัดษณ์ ดับพระเจ้าซาร์ นิโคลัส
ั บนั พระราชยังนี้ได้ถูดใช้เป็ น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ทีเ่ ด็บรยบรยมงานศิลปะ
ที่ 2 ของรัสเซียอีดด้ยย ปจจุ
ลํ้าค่าของโลดดย่า 8 ล้านชิน้ รยมทัง้ ภาพเขียนของจิตรดรเอดของโลด อาทิ ลีโอนาโด ดายินซี,่ ปิ ดสั โซ,
แรมบรันด์, แยนโด๊ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะทีส่ ยยทีส่ ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ของโลดแห่งหนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวังเฮอร์มิเทจอาจจะมีการปิ ดเข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้ า ดังนัน้ หากวันที่
เดิ นทาง ตรงกับช่วงที่ปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่เปิ ด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว) จาดนัน้ นําท่านเดินทางสูเ่ มือง ปี เตอร์ฮอฟหรือปี เตอร์กอฟ Peterhof,
Pertergof ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ พระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรควาเรสต์ (Petrodvorets) ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยพระ
เจ้าปี เตอร์มหาราช พระตําหนัดทีไ่ ด้ช่อื ย่าเป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชยังทีง่ ดงามโดดเด่นด้ยย
ั ้ ทองและทีต่ ่าง ๆ มาดดย่า 100 แห่ง ด้ยยสถาปตยดรรมยุ
ั
อุทยานนํ้าพุทพ่ี ยยพุง่ มาจาดรูปปนสี
คทอง ท่าน
จะตื่นตาตื่นใจดับประติมาดรรมทีย่ จิ ติ รงดงามอลังดารยิง่ ห้องต่างๆ ภายในพระราชยังประดับประดาไปด้ยย
ทองคําอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนทีส่ ยยงามเด่าแด่ทรงคุณค่าทางประยัตศิ าสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้
ส่ยนภายนอดประดับตดแต่งด้ยยพฤดษานานาพันธุ์ และสยนนํ้าพุอนั ตระดารตา (สําหรับฤดูรอ้ น หาดเป็ นฤดู
หนายจะถูดปดคลุมด้ยยหิมะขายโพลน) สยยงามไม่แพ้พระราชยังแยร์ซายส์ในฝรังเศส
่ (ดรณีทพ่ี ระราชยังปิ ด
จะเปลีย่ นเป็ น นําท่านชม โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of Christ's Resurrection, Church of Our
Savior on the Blood) สร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1883 แล้ยเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1907 เป็ นอนุสรณ์ทพ่ี ระเจ้าอเล็ดซาน
เดอร์ท่ี 3 สร้างขึน้ เพื่อรําลึดถึงพระบิดาพระเจ้าอเล็ดซานเดอร์ท่ี 2 ผูป้ ลดปล่อยชายนา ซึง่ ถูดลอบปลงพระ
ชนม์บริเยณนี้ ในปี ค.ศ.1881 สร้างด้ยยรูปแบบศิลปะยุคฟื้นฟู เลียนแบบโบสถ์โบราณในคริสต์ศตยรรษที่ 12
ของดรุงมอสโค ภายในตดแต่งยิจติ รบรรจงด้ยยฝีมอื จิตดรดย่า 30 คน ในช่ยงสงครามโลดครัง้ ที่ 2 โบสถ์
ได้รบั คยามเสียหายจาดระเบิด หลังสิน้ สุดสงครามจึงได้มดี ารบูรณะใหม่)
จาดนัน้ นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังนิ โคลัส หรือชื่อเดิมเรียดย่า Grand Duke Nikolaevsky Palace เป็ น
สถานที่ให้จดั แสดงศิ ลปะพืน้ เมืองของรัสเซีย พระราชวังแห่งนี้ ได้ถกู อนุรกั ษ์ไว้ให้เป็ นสถาปัตยกรรม
ในสมัยศตวรรษที่ 19 ผูอ้ อกแบบคือสถาปนิ กที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมันที่เกิ ดในรัสเซีย ชื่อว่า Andrey
Stakenshneider ออกแบบให้แก่ Grand Duke Nikoley พระราชโอรสองค์ที่ 3 ของพระเจ้านิ โคลัสที่
1 พระราชวังนี้ ถกู ขายให้แก่พระราชสานักในปี 1895 ผูค้ รอบครองคือน้ องสาวของพระเจ้านิ โคลัสที่
2 จนกระทังปี
่ 1990 พระราชวังนี้ ได้ถกู เปลี่ยนให้มีชีวิตชีวาขึน้ อีกครัง้ โดยมีห้องรับประทานอาหาร
คา่ และมีการแสดงเพื่อการพัฒนาให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวให้แวะมาสัมผัสพระราชวังแห่งนี้
รับประทานอาหารคา่ ในพระราชวัง พร้อมการตกแต่งด้วยความวิ จิตรบรรจง และชมการแสดง
พืน้ เมือง การร่ายราแบบด้วยท่วงท่างดงามของรัสเซีย ที่สะท้อนถึงประเพณี และวัฒนธรรมและการ
แต่งกายชุดประจาเผ่าต่าๆ รวมถึงการแสดงดนตรีโบราณ อาทิ พิ ณ กีต้าร์ พร้อมด้วยอาหารว่าง
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ระหว่างพักเบรคด้านนอกโรงละคร อาทิ แชมเปญ ว้อดก้า คานาเป้ คาเวียร์ แฮม ชีส หรือเครือ่ งดื่ม
น้าผลไม้ เป็ นต้น
จาดนัน้ นําท่านเดินทางดลับทีพ่ ดั โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย
คา่

วันที่หก
เช้า

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ -พุชกิ้ น-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ -มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จาดนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้ น (Pushkin) อีดหนึ่งเมืองท่อเทีย่ ยทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ของรัสเซีย ตัง้ อยูใ่ น
เขตนครสหพันธ์เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรด์ ห่างออดไปประมาณ 24 ดิโลเมตร ได้รบั ดารด่อตัง้ ขึน้ ปีในปี ค.ศ.1710
ั ่ น้ําเนยา แม่น้ําสายสําคัญอีดสายหนึ่งของประเทศ และปจั จุบนั เมืองพุชดิน้
โดยตัยเมืองแห่งนี้ตงั ้ อยู่รมิ ฝงแม่
ได้ดลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ ยทีไ่ ด้รบั คยามนิยมมาดแห่งหนึ่ง ทีเ่ ต็มไปด้ยยพระราชยังและมีคยามสําคัญต่อ
ประยัตศิ าสตร์อนั ยายนานของประเทศ นําท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace)
พระราชยังฤดูรอ้ นทีม่ ชี ่อื เสียงมาดแห่งหนึ่งของโลด สยนสยยทีต่ งั ้ อยู่บนพืน้ ทีด่ ย่า 107 เฮคเตอร์ ภายในสยน
แบ่งออดเป็ นสยนแบบเด่าและสยนแบบอังดฤษ ซึง่ ถูดคันดลางด้
่
ยยบ่อนํ้าขนาดใหญ่ อีดทัง้ ยังมีพายิลเลีย่ นที่
สยยงาม ซึงมีคยามสําคัญทางสถาปตั ยดรรมและประยัตศิ าสตร์อดี แห่งหนึ่งของเมือง โดยพระราชยังนัน้ ถูด
สร้างขึน้ ในช่ยงสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช หรือในช่ยงระหย่างปี 1717-1723 และถูดสร้างใหม่ในช่ยงระหย่าง
ปี 1743-1756 พระราชยังแคทเธอรีนเป็ นพระราชยังหลยงอันเป็ นทีพ่ ดั ผ่อนในฤดูรอ้ นของพระมเหสีองค์โปรด
คือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชยังถูดสร้างขึน้ ในสไตล์สถาปตั ยดรรมแบบคลาสสิด ตดแต่งประดับ
ั ้ างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโด้ ทีม่ คี ยามสยยงามมาด ชมห้องอาพัน
ประดาผนังห้องด้ยยลายปูนปนต่
(Amber Room) เป็ นห้องทีไ่ ม่คยรพลาดชม ภายในหองนัน้ ได้รบั ดารตดแต่งอย่างสยยงามมาดทีส่ ดุ ห้องหนึ่ง
ในพระราชยังแคทเธอรีน โดยเฉพาะภาพทีใ่ ช้ตดแต่งตามผนังและเพดานนัน้ ส่ยนใหญ่มดั สร้างขึน้ จาดอําพัน
ทัง้ หมด ตดแต่งด้ยยทองคําเปลยและดระจดอย่างยิจติ รงดงาม จนได้รบั สมญาย่าเป็ น สิง่ มหัศจรรย์ท่ี 8 ของ
โลดด้ยย
รับประทานอาหารดลางยัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ เพื่อนาท่านเดิ นทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์โดย
รถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จาดนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี ดั โรงแรม Sunflower Moscow หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จาดนัน้ นําท่านสู่ จัตรุ สั แดง Red Square ทีม่ คี ยามสําคัญในหน้าประยัตศิ าสตร์ดารเมืองรัสเซีย เป็ นสถานที่
สําคัญตัง้ อยูใ่ จดลางเมืองของมอสโคย์ เป็ นจัตุรสั ทีส่ ยยงามทีส่ ดุ ในโลด เป็ นสถานทีเ่ ด็บศพเลนินศาสดาของ
ประเทศสังคมนิยม สร้างด้ยยหินแดรนิต และหินอ่อน ด้านหน้าจัตุรสั แดงนัน้ เป็ นทีต่ งั ้ ของดิโลเมตรทีศ่ นู ย์
ของรัสเซีย และมีลานดย้างของจัตุรสั แดงนี้มพี น้ื ทีด่ ย้าง 695 เมตร ยาย 130 เมตร ทําหน้าทีเ่ ป็นสถานทีจ่ ดั
งานสําคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเยณจัตุรสั แดงยังประดอบไปด้ยยสถานทีท่ ่องเทีย่ ย
อื่นๆ รายรอบอีดมาดมาย เช่น พระราชยังเครมลิน พิพธิ ภัณฑ์ประยัตศิ าสตร์รสั เซีย และห้างสรรพสินค้าดุม
เป็ นต้น ให้ท่านถ่ายรูปดับ วิ หารเซ็นต์บาซิ ล สัญลัดษณ์ของดรุงมอสโคย์ ทีส่ ร้างขึน้ โดยพระเจ้าอียานจอม
ั บนั ล่มสลายไปดับคยามยิง่ ใหญ่ของสหภาพโซเยียต สร้าง
โหด อนุสรณ์สถานของผูน้ ําพรรคบอลเชยิค ทีป่ จจุ
ในสมัยพระเจ้าอียานที่ 4 จอมโหด ด้ยยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลาดสีสนั สยยงาม จน
นัดท่องเทีย่ ยเรียดดันย่า โบสถ์ลดู ดยาด สร้างด้ยยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิดชายรัสเซีย Postnik
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18.25 น.

Yakovlev ทีห่ ลังจาดสร้างเสร็จด็ถูดคยัดดยงตาทัง้ สองข้าง โดยคําสังของพระเจ้
่
าอียานที่ 4 หรือดษัตริยอ์ ียาน
ผูโ้ หดร้าย ทรงพอพระทัยในคยามงดงามของมหายิหารแห่งนี้มาด จึงมีคาํ สังให้
่ ปนู บําเหน็จแด่สถาปนิด
ผูอ้ อดแบบด้ยยดารคยัดดยงตาทัง้ สอง เพื่อไม่ให้สถาปนิดผูน้ นั ้ สามารถสร้างสิง่ ทีส่ ยยงามดย่านี้ได้อดี
จาดนัน้ อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งทีห่ ้างสรรพสิ นค้ากุม (Gum Department Store) ทีห่ รูหรามาดทีส่ ดุ ในรัสเซีย
แหล่งรยมสินค้าแบรนด์เนมจาดทัยโลด
่
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของเศรษฐีรสั เซีย ตัยอาคารและภายในตดแต่ง
อย่างงดงามหรูหรา
รับประทานอาหารดลางยัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านชมดรุงมอสโคย์ ให้ท่านถ่ายรูปดับคยามสยยงามของอาคารหลัดของมหายิทยาลัยมอสโคย์ เป็ น
มหายิทยาลัยทีเ่ ด่าแด่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ในรัสเซีย โดยรูปแบบสถาปตั ยดรรมแบบสตาลินทีเ่ ป็ นเอดลัษณ์ของ
ดารด่อสร้างอาคารแบบรัสเซีย ได้รบั ดารด่อตัง้ ขึน้ ในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นัดยิชาดารรัสเซียในช่ยงเยลา
นัน้ มหายิทยาลัยทีไ่ ด้รบั ดารตัง้ ชื่อตามเขาในปี 1940
จาดนัน้ สมคยรแด่เยลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิ น โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื่ องจากการจราจรใน
กรุงมอสโคว์ค่อนข้างหนาแน่ นและใช้เวลาการเดิ นทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาเป็ นต้องเผือ่
เวลาในการเดิ นทางสู่สนามบิน
ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG975

วันที่เจ็ด
07.30 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..

กลางวัน
บ่าย

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
ในประเทศรัสเซี ย จะมีวนั หยุดและวันปิ ดการเข้าชมสถานที่ และพระราชวังต่างๆ ไม่ตรงกัน หากรายการทัวร์
ที่ เดิ นทาง สถานที่ ใดปิ ดโดยไม่ไทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเข้าสถานที่ อื่น
ทดแทนหรือคืนเงิ นค่าเข้าชมให้ กรณี ที่ไม่สามารถจัดทดแทนได้
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กาหนดการเดิ นทาง
Hilight Russia 3 Cities / TG
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -พุชกิ้ น 7 วัน
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เเสรมมเตีย)

9-15 เม.ย. /
14-20 เม.ย.2561

26 พ.ค. - 1 มิ .ย.2561

67,900

58,900

64,900
62,900
6,900

56,900
54,900
6,900

พักเดีย่ วเพมม่ ท่านละ
ราคาสําหรับท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารอยูแ่ ล้ว เดมนทา)พร้อม
36,900
36,900
คณะ ท่านละ
**ไม่รวมทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น, ทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนคณะออกเดิ นทาง **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่อ)บมนไป-กลับโดยสายการบมนไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทา) กรุ)เทพฯ- มอสโคว์-กรุ)เทพฯ รวมถึ)ค่าเดมนทา)ไปกลับมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบมรก์ ด้วยรถไฟความเร็วสู)
 ค่าโร)แรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สอ)ท่านต่อหนึ่)ห้อ)), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่า)ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครื่อ)ดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่)ระหว่า)นําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบมนทุกแห่)ทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ขอ)บรมษทั จากกรุ)เทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดมนทา)ในต่า)ประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เม หตุคมุ้ ครอ)ในว)เ)มนท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอ่ี ายุเกมน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท เเ)ื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรพ์บรมษทั ประกัน
 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลม)และค่าประกันภัยการเดมนทา)ทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบมน ซึ)่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 9 ม.ค.
2561 หากมีเพมม่ เตมมภายหลั)หรืออัตราการผกผันค่านํ้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้อ)มีการชําระเพมม่ ตามกฏและเ)ื่อนไขขอ) สาย
การบมน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่านํ้าหนักขอ)กระเป๋าเดมนทา)ในกรณีทเ่ี กมนกว่าสายการบมนกําหนด (30 กมโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนั)สือเดมนทา)
 ค่าบรมการยกกระเป๋าทุกแห่)
 ค่าทมปพนัก)านขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ )ถมน่ ในรัสเซียและหัวหน้าทัวร์ ทีเ่ ดมนทา)ไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละประมาณ 2,000
บาท เชําระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนคณะออกเดมนทา)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่อ)ดื่มและค่าอาหารทีส่ )เพม
ั ่ ม่ เอ)ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศขอ)คนต่า)ชาตม หรือ คนต่า)ด้าว
 ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่า)ชาตม
 ค่านํ้าดื่มระหว่า)ทัวร์ เไม่ได้แจกนํ้าดื่มระหว่า)ทัวร์
 ค่าภาษีท่อ)เทีย่ วหากมีการเก็บเพมม่
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 ค่าประกันการเดมนทา)ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเด็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานยน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับดารจองทัยร์สย่ นทีเ่ หลือจะขอ
เด็บทัง้ หมดด่อนเดินทางอย่างน้อย 21 ยันทําดาร มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงยนสิทธิในดารคื
นเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หาดมีดารยดเลิดดารเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ทุดดรณี เนื่องจาดรายดารทัยร์เป็ นรายดารโปรโมชันทั
่ ง้ ในเรื่องของสาย
ดารบินและทีพ่ ดั
 หาดผูโ้ ดยสารท่านใดและหาดแจ้งยดเลิดด่อนออดตั ๋ยโดยสารเครื่องบิน บริษทั ฯ ขอสงยนสิทธิในดารคื
นค่ามัดจํา 20,000
์
บาท
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปล)ตามความเหมาะสม เนื่อ)จากความล่าช้าขอ)สายการบมน โร)แรมทีพ
่ กั ในต่า)ประเทศ
เหตุการณ์ทา)การเมือ)และภัยธรรมชาตม ฯลฯ บรมษทั ฯจะคํานึ)ถึ)ความสะดวกขอ)ผูเ้ ดมนทา)เป็ นสําคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกมดภัยธรรมชาตม ทั)้ ในประเทศไทยและต่า)ประเทศทีผ่ เู้ ดมนทา)กําลั)จะไป หากมีเหตุการณ์ต่า)ๆ เกมดขึน้ และมี
เหตุทาํ ให้การเดมนทา)ไม่สามารถออกเดมนทา)ตามกําหนดได้ บรมษทั ฯ ขอส)วนสมทธมในการคื
นเ)มน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบมน โร)แรม หรือหน่วย)านจากต่า)ประเทศทีบ่ รมษทั ทัวร์ตดม ต่อว่าสามารถคืนเ)มนได้
o บรมษท
ั ฯจะไม่รบั ผมดชอบในกรณีทก่ี อ)ตรวจคนเข้าเมือ)ห้ามผูเ้ ดมนทา) เนื่อ)จากมีส)ม่ ผมดกฎหมายหรือสม)่ ขอ)ห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดมนทา)ไม่ถูกต้อ) หรือ ความประพฤตมสอ่ ไปในทา)เสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอ)ตรวจคน
เข้าเมือ)พมจารณาแล้ว ทา)บรมษทั ฯไม่อาจคืนเ)มนให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั)้ หมดหรือบา)ส่วน
o บรมษท
ั ฯ จะไม่รบั ผมดชอบในกรณีทส่ี ถานทูต)ดออกวีซ่า อันสืบเนื่อ)มาจากตัวผูโ้ ดยสารเอ)
o บรมษท
ั ฯ จะไม่รบั ผมดชอบในกรณีทก่ี อ)ตรวจคนเข้าเมือ)ขอ)ประเทศไทย)ดออกเอกสารเข้าเมือ)ให้กบั ชาวต่า)ชาตม หรือ คน
ต่า)ด้าวทีพ่ าํ นักอยู่ในประเทศไทย
o บรมษท
ั ฯ จะไม่รบั ผมดชอบต่อกรณีเกมดการสูญเสีย, สูญหายขอ)กระเป๋า และสัมภาระขอ)ผูโ้ ดยสาร อันเกมดจากสายการบมน
ทา)สายการบมนผูใ้ ห้บรมการจะเป็นผูร้ บั ผมดชอบตามกฎขอ)กรมการบมนพาณมชย์ ซึ)่ จะรับผมดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ขอ)สัมภาระใบใหญ่ในว)เ)มนตามทีส่ ายการบมนกําหนด รวมถึ)ไม่รบั ผมดชอบกรณีเทีย่ วบมนล่าช้าหรือยกเลมกเทีย่ วบมน
o ในบา)รายการทัวร์ ทีต่ อ้ )มีบนม ด้วยสายการบมนภายในประเทศ นํ้าหนักขอ)กระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั)้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดขอ)แต่ละสายการบมน บรมษทั ฯ ขอส)วนสมทธมไม่
์ รบั ภาระความรับผมดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนที่
เกมน
o ในประเทศต่า) ๆ ในยุโรป มีการรณร)ค์เรื่อ)การ)ดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โร)แรม และสถานทีต่ ่า) ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่อ)การสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทั)้ นี้เนื่อ)จากสุขภาพขอ)คนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดมนทา)เป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดมนทา)พร้อมสมาชมกในครอบครัว ทีต่ อ้ )ได้รบั การดูแลเป็ นพมเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ )ู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดมนท่อ)เทีย่ วในระยะเวลาเกมนกว่า 4 - 5 ชัวโม)
่
ตมดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อ)ให้การดูแลสมาชมกภายในครอบครัวขอ)ท่านเอ) เนื่อ)จากการเดมนทา)เป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้อ)ดูแลคณะทัวร์ท)ั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทั)้ ปี หรือกําหนดล่ว)หน้าค่อนข้า)นาน หากวันเดมนทา)ดั)กล่าวตร)กับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปม ดทําการ หรือ ปม ดโดยมมได้แจ้)ล่ว)หน้า หรือ การเปม ดรับจอ)ผ่านทา)ออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจอ)ผ่านระบบดั)กล่าวได้ ทา)บรมษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ )ั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเ)มน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเ)ื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทา) บรมษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่)เหตุใดใน
ระหว่า)การเดมนทา) เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ )ั กล่าวได้ ทา)บรมษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเ)มนใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่อ)จากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่ว)ทีเ่ ดมนทา)เป็ นช่ว)อีสเตอร์, ครมสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึ)่ เป็ นช่ว)วันหยุดขอ)ชาวยุโรป ร้านค้าปม ดเป็ นส่วนใหญ่ ดั)นัน้
ขอให้พจม ารณาก่อนการจอ)ทัวร์
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจาดดารยางแปลนห้องพัดของแต่ละโรงแรมแตดต่างดัน จึงอาจทําให้หอ้ งพัดแบบห้อง
เดีย่ ย (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพัดแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัด
อาจจะไม่ตดิ ดัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี
ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มเี ครื่องปรับอาดาศเนื่องจาดอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ํา
ดรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาดและห้องพัดในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงยน
สิทธิในดารปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เดิดคยามเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี ดั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ ยอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดดะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยู่ดบั ดารออดแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลดั ษณะแตดต่างดัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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