Best of Russia 3 Cities
7 days 5 nights

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ - พุชกิ้น - มอสโคว์
พิเศษสุด!!
ดินเนอร์ทีพ่ ระราชวังนิโคลัสพร้อมชมการแสดง
นัง่ รถไฟความเร็วสูง เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -มอสโคว์
เข้าชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจและพระราชวังปี เตอร์ฮอฟ

เทีย่ วเมืองพุชก้ ิ น ชมพระราชวังแคทเธอรีนทีง่ ดงามทีส่ ดุ
ล่องเรือชมวิวแม่น้ ามอสโคว์
จัตรุ สั แดง-พระราชวังเครมลิ นและสถานี รถไฟใต้ดินทีง่ ดงาม

ถ่ายรูปวิ หารเซนต์บาซิ ล-เข้าชมโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ช้อปปิ้ งห้างสรรพสิ นค้ากุมและตลาดสิ นค้าพื้นเมือง

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
บินเข้าเซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ออกมอสโคว์
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึง่ เป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงกำรปกครองจำก
ระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นระบบกำรเมือง กำรปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมำร์กซิสต์ได้
สำเร็จตัง้ แต่ ค.ศ.1917 จนถึงกำลล่มสลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปั จจุบนั ได้ปรับเปลีย่ นกำรปกครองและเศรษฐกิจมำสู่ระบบ
ประชำธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยือนจำกนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่ กับสถำนทีน่ ่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำย
รวมทัง้ ประวัตศิ ำสตร์อนั ยำวนำน
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์
เมืองท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่ำของสหพันธรัฐรัสเซีย ตัง้ แต่สมัยของพระเจ้ำ
ปีเตอร์มหำรำช ทีน่ ำควำมเจริญมำสู่ประเทศรัสเซียแบบยุคใหม่
มอสโคว์
เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัตศิ ำสตร์อนั เก่ำแก่และยำวนำน
พุชกิ้ น
เมืองทีต่ งั ้ ของสถำนทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ คี วำมสำคัญต่อประวัตศิ ำสตร์ของประเทศหลำยๆแห่ง ไม่ว่ำจะ
เป็นโบสถ์ พระรำชวัง สวนสำธำรณะ และอืน่ ๆอีกมำกมำย

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
07.00 น.
09.55 น.
13.00 น.
15.45 น.
20.50 น.

วันที่สอง
เช้า

21-27 ต.ค.2563

21 ต.ค.63
สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์ เตอร์สายการบิน Emirates
เคาน์ เตอร์ Row T เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ นาท่านบินสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์
โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK375
นาท่านเดิ นทางถึงสนามบินดูไบ จากนัน้ ให้ท่านเปลี่ยนเครื่อง
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK175
เดิ นทางถึง สนามบินพุลโคโว่ นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ สหพันธรัฐรัสเซีย นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคน
เข้ำเมืองและกำรรับกระเป๋ ำสัมภำระ จำกนัน้ รถโค้ชรอรับท่ำนเพือ่ นเดินทำงเข้ำสู่ทพ่ี กั ในนครเซ้นต์ปีเตอร์
สเบิรก์ (เวลำช้ำกว่ำประเทศไทยประมำณ 4 ชัวโมง)
่
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั Park Inn St.Petersburg หรือระดับเทียบเท่ำ
22 ต.ค.63
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่เมือง ปี เตอร์ฮอฟหรือปี เตอร์กอฟ Peterhof, Pertergof ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ พระราชวัง
ฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ (Petrodvorets) ทีส่ ร้ำงขึน้ ในสมัยพระเจ้ำปี เตอร์มหำรำช พระตำหนักทีไ่ ด้ช่อื ว่ำ
เป็ น Russian Versailles เป็ นพระรำชวังทีง่ ดงำมโดดเด่นด้วยอุทยำนน้ำพุทพ่ี วยพุ่งมำจำกรูปปั น้ สีทอง
และทีต่ ่ำง ๆ มำกกว่ำ 100 แห่ง ด้วยสถำปั ตยกรรมยุคทอง ท่ำนจะตื่นตำตื่นใจกับประติมำกรรมทีว่ จิ ติ ร
งดงำมอลังกำรยิง่ ห้องต่ำงๆ ภำยในพระรำชวังประดับประดำไปด้วยทองคำอร่ำมเรืองพร้อมภำพเขียนที่

กลางวัน
บ่าย

คา่

สวยงำมเก่ำแก่ทรงคุณค่ำทำงประวัตศิ ำสตร์จนมิอำจประเมินค่ำได้ ส่วนภำยนอกประดับตกแต่งด้วยพฤกษำ
นำนำพันธุ์ และสวนน้ำพุอนั ตระกำรตำ (สำหรับฤดูรอ้ น หำกเป็ นฤดูหนำวจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขำวโพลน)
สวยงำมไม่แพ้พระรำชวังแวร์ซำยส์ในฝรั ่งเศส (กรณี ที่พระราชวังปิ ด จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นหรือ
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเพื่อเข้ำชมควำมยิง่ ใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว Hermitage Museum ทีป่ ระกอบด้วยห้อง
ต่ำงๆ มำกกว่ำ 1,050 ห้อง ณ สถำนทีแ่ ห่งนี้ เคยใช้เป็ นทีร่ บั รองกำรเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกำลที่ 5 ของ
ไทยในกำรเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทัง้ ทรงร่วมฉำยพระฉำยำลักษณ์ กับพระเจ้ำซำร์นิโคลัสที่
2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบนั พระรำชวังนี้ได้ถูกใช้เป็ น พิ พิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ทีเ่ ก็บรวบรวมงำนศิลปะล้ำค่ำ
ของโลกกว่ำ 8 ล้ำนชิน้ รวมทัง้ ภำพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อำทิ ลีโอนำโด ดำวินซี่, ปิ กสั โซ่, แรม
บรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะทีส่ วยทีส่ ุดและใหญ่ทส่ี ุดของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวังเฮอร์มิเทจอาจจะมีการปิ ดเข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้ า ดังนัน้ หากวันที่
เดิ นทาง ตรงกับช่วงที่ปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่เปิ ด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว) จำกนัน้ นำท่ำนชมเมือง เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ เมืองทีส่ ร้ำงโดยพระเจ้ำปี
เตอร์มหำรำช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มปี ระวัตศิ ำสตร์ของกำรต่อสูข้ องชำวเมืองหลำยครัง้ และยังเป็ นอู่
กำเนิดอำนำจของกำรปฏิวตั ริ สั เซียทีส่ ั ่นสะเทือนไปทัวโลก
่
ถือได้ว่ำเป็ นเมืองทีส่ วยงำมทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
ประกอบด้วย 44 เกำะ เชื่อมต่อกันด้วย แม่น้ำ-ลำคลองอีก 86 สำย สวยงำมจนได้รบั ฉำยำว่ำ “รำชินีแห่ง
ยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็ นเมืองหลวงเก่ำของรัสเซียมำนำนกว่ำ 200 ปี ตัวเมืองนัน้ ได้รบั กำรกล่ำวขำน
ว่ำเป็ นนครทีส่ วยและสมบูรณ์มำกทีส่ ุดในด้ำนงำนสถำปั ตยกรรมและผังเมือง ให้ท่ำนถ่ำยรูปกับอดีตเรือรบ
Aurora Ship พิพธิ ภัณฑ์เรือลำดตระเวนทีค่ มุ้ กันเรือของกองทัพเรือจัดรวรรดิ ์รัสเซียในช่วงสงครามรัสเซียญีป่ ่ ุนและยังเคยเป็ นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือบอลติกและเข้าร่วมยุทธนาวีช่องแคบสึชมิ ะ เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ.1911 อดีตเรือรบหลวงเคยได้ไปจอดทีก่ รุงเทพมหานครเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของพระราชพีธี
บรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ปัจจุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ลอยน้าในนครเซ้นต์ปี
เตอร์สเบิรก์ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ พระราชวังนิ โคลัส หรือชื่อเดิมเรียกว่ำ Grand Duke Nikolaevsky
Palace เป็ นสถำนทีใ่ ห้จดั แสดงศิลปะพืน้ เมืองของรัสเซีย พระรำชวังแห่งนี้ได้ถูกอนุรกั ษ์ไว้ให้เป็ น
สถำปั ตยกรรมในสมัยศตวรรษที่ 19 ผูอ้ อกแบบคือสถำปนิกทีม่ ชี ่อื เสียงชำวเยอรมันทีเ่ กิดในรัสเซีย ชื่อว่ำ
Andrey Stakenshneider ออกแบบให้แก่ Grand Duke Nikoley พระรำชโอรสองค์ท่ี 3 ของพระเจ้ำนิโคลัส
ที่ 1 พระรำชวังนี้ถูกขำยให้แก่พระรำชสำนักในปี 1895 ผูค้ รอบครองคือน้องสำวของพระเจ้ำนิโคลัสที่ 2
จนกระทังปี
่ 1990 พระรำชวังนี้ได้ถูกเปลีย่ นให้มชี วี ติ ชีวำขึน้ อีกครัง้ โดยมีหอ้ งรับประทำนอำหำรค่ำ และมี
กำรแสดงเพื่อกำรพัฒนำให้เป็ นสถำนทีท่ ่องเทีย่ วให้แวะมำสัมผัสพระรำชวังแห่งนี้
รับประทานอาหารคา่ ในพระราชวัง พร้อมการตกแต่งด้วยความวิ จิตรบรรจงและชมการแสดง
พื้นเมือง การร่ายราแบบด้วยท่วงท่างดงามของรัสเซีย ที่สะท้อนถึงประเพณี และวัฒนธรรมและการ
แต่งกายชุดประจาเผ่าต่างๆ รวมถึงการแสดงดนตรีโบราณ อาทิ พิ ณ กีต้าร์ พร้อมด้วยอาหารว่าง
ระหว่างพักเบรคด้านนอกโรงละคร อาทิ แชมเปญ ว้อดก้า คานาเป้ คาเวียร์ แฮม ชีส หรือเครื่องดื่ม
น้าผลไม้ เป็ นต้น
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั Park Inn St.Petersburg หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่สี่
เช้า

23 ต.ค.63
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -พุชกิ้น-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -รถไฟด่วน-มอสโคว์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพุชกิ้น Pushkin อีกหนึ่งเมืองท่อเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของรัสเซีย ตัง้ อยู่ในเขตนคร
สหพันธ์เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ห่ำงออกไปประมำณ 24 กิโลเมตร ได้รบั กำรก่อตัง้ ขึน้ ปี ในปี ค.ศ.1710 โดยตัว
เมืองแห่งนี้ตงั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำเนวำ แม่น้ำสำยสำคัญอีกสำยหนึ่งของประเทศ และปัจจุบนั เมืองพุชกิน้ ได้
กลำยเป็ นสถำนทีท่ ่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมมำกแห่งหนึ่ง ทีเ่ ต็มไปด้วยพระรำชวังและมีควำมสำคัญต่อ
ประวัตศิ ำสตร์อนั ยำวนำนของประเทศ นำท่ำนเข้ำชม พระราชวังแคทเธอรีน Catherine Palace
พระรำชวังฤดูรอ้ นทีม่ ชี ่อื เสียงมำกแห่งหนึ่งของโลก สวนสวยทีต่ งั ้ อยู่บนพืน้ ทีก่ ว่ำ 107 เฮคเตอร์ ภำยในสวน
แบ่งออกเป็ นสวนแบบเก่ำและสวนแบบอังกฤษ ซึง่ ถูกคั ่นกลำงด้วยบ่อน้ำขนำดใหญ่ อีกทัง้ ยังมีพำวิลเลีย่ นที่
สวยงำม ซึงมีควำมสำคัญทำงสถำปั ตยกรรมและประวัตศิ ำสตร์อกี แห่งหนึ่งของเมือง โดยพระรำชวังนัน้ ถูก
สร้ำงขึน้ ในช่วงสมัยพระเจ้ำปี เตอร์มหำรำช หรือในช่วงระหว่ำงปี 1717-1723 และถูกสร้ำงใหม่ในช่วงระหว่ำง
ปี 1743-1756 พระรำชวังแคทเธอรีนเป็ นพระรำชวังหลวงอันเป็ นทีพ่ กั ผ่อนในฤดูรอ้ นของพระมเหสีองค์โปรด
คือ พระนำงแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระรำชวังถูกสร้ำงขึน้ ในสไตล์สถำปั ตยกรรมแบบคลำสสิก ตกแต่งประดับ
ประดำผนังห้องด้วยลำยปูนปั น้ ต่ำงๆ เพดำนเขียนภำพเฟรสโก้ ทีม่ คี วำมสวยงำมมำก ชมห้องอาพัน
Amber Room เป็ นห้องทีไ่ ม่ควรพลำดชม ภำยในหองนัน้ ได้รบั กำรตกแต่งอย่ำงสวยงำมมำกทีส่ ุดห้องหนึ่ง
ในพระรำชวังแคทเธอรีน โดยเฉพำะภำพทีใ่ ช้ตกแต่งตำมผนังและเพดำนนัน้ ส่วนใหญ่มกั สร้ำงขึน้ จำกอำพัน
ทัง้ หมด ตกแต่งด้วยทองคำเปลวและกระจกอย่ำงวิจติ รงดงำม จนได้รบั สมญำว่ำเป็ นสิง่ มหัศจรรย์ท่ี 8 ของ
โลกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ นาท่านเดิ นทางโดยรถไฟเร็ว สู่กรุงมอสโคว์ โดย
รถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชั ่วโมง) เมื่อนาท่านเดินทางถึงสถานี
รถไฟกรุงมอสโคว์ รถโค้ชรอรับทีส่ ถานีรถไฟกรุงมอสโคว์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทพ่ี กั Holiday Inn Seligerskaya หรือระดับเทียบเท่ำ
24 ต.ค.63
มอสโคว์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเข้ำชม พระราชวังเครมลิ น สัญลักษณ์ของอดีตสหภำพโซเวียตอันเป็ นจุดกำเนิดแห่งประวัตศิ ำสตร์
รัสเซีย ทีม่ อี ำยุยำวนำนกว่ำ 850 ปี สร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎรำชกุมำรแห่งนครเคียฟ เจ้ำชำยยูริ
โดลโกรูกี มีรบั สั ่งให้สร้ำงเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปรำกำรไม้ธรรมดำ ทีเ่ ป็ นเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว์ ตำมควำมเชื่อของชำวรัสเซียเครมลินคือทีส่ ถิตย์ของพระเจ้ำ ปัจจุบนั พระรำชวังเครมลิน
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และทีต่ งั ้ สถำนทีส่ ำคัญหลำยแห่ง เช่น สภำคองเกรส วิหำรต่ำงๆ หอระฆังของอีวำนมหำรำช
และสิง่ ก่อสร้ำงอื่นๆ อีกมำกมำย ชม โบสถ์อสั สัมชัญ วิหำรหลวงทีเ่ ก่ำแก่สำคัญและใหญ่ทส่ี ุดในเครมลิน
โดยสร้ำงทับลงบนโบสถ์ไม้เก่ำทีม่ มี ำก่อนแล้ว ใช้ในกำรประกอบพิธรี ำชำภิเษก ชมป้ อมปื นใหญ่, หอระฆัง
พระเจ้ำอีวำนและ ชมระฆังยักษ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก (หมำยเหตุ: จำกัดรอบเวลำในกำรเข้ำชมเพียงวันละ 4
รอบเท่ำนัน้ คือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิ ดวันพฤหัสบดี) ดังนัน้ กรุณำตรงต่อเวลำนัดหมำยอย่ำง
เคร่งครัด) จำกนัน้ ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึง่ เป็ นทีเ่ ก็บสมบัตลิ ้ำค่ำของกษัตริยร์ สั เซีย อัน
ได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งำช้ำง, รำชรถทองคำ, เครื่องบรรณำกำรจำกรำชวงศ์ตำ่ งๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อี
สเตอร์ทห่ี ำชมได้ยำกยิง่ จำกนัน้ ชมโบสถ์อสั สัมชัญ, ปื นใหญ่ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้ำอีวำนชมระฆังยักษ์ท่ี
ใหญ่ทส่ี ุดในโลก

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนสู่ จัตุรสั แดง Red Square ทีม่ คี วำมสำคัญในหน้ำประวัตศิ ำสตร์กำรเมืองรัสเซีย เป็ นสถำนทีส่ ำคัญ
ตัง้ อยู่ใจกลำงเมืองของมอสโคว์ เป็ นจัตุรสั ทีส่ วยงำมทีส่ ุดในโลก เป็ นสถำนทีเ่ ก็บศพเลนินศำสดำของประเทศ
สังคมนิยม สร้ำงด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ด้ำนหน้ำจัตุรสั แดงนัน้ เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ ูนย์ของรัสเซีย
และมีลำนกว้ำงของจัตุรสั แดงนี้มพี น้ื ทีก่ ว้ำง 695 เมตร ยำว 130 เมตร ทำหน้ำที่เป็ นสถำนทีจ่ ดั งำนสำคัญๆ
ต่ำงๆ ของรัสเซียมำหลำยยุคหลำยสมัย บริเวณจัตุรสั แดงยังประกอบไปด้วยสถำนทีท่ ่องเทีย่ วอื่นๆ รำยรอบ
อีกมำกมำย เช่น พระรำชวังเครมลิน พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ ำสตร์รสั เซีย และห้ำงสรรพสินค้ำกุม เป็ นต้น ให้
ท่ำนถ่ำยรูปกับ วิ หารเซ็นต์บาซิ ล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ทีส่ ร้ำงขึน้ โดยพระเจ้ำอีวำนจอมโหด อนุสรณ์
สถำนของผูน้ ำพรรคบอลเชวิค ทีป่ ั จจุบนั ล่มสลำยไปกับควำมยิง่ ใหญ่ของสหภำพโซเวียต สร้ำงในสมัยพระเจ้ำ
อีวำนที่ 4 จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบรำณ มียอดโดม 9 ยอดหลำกสีสนั สวยงำม จนนักท่องเทีย่ วเรียกกัน
ว่ำ โบสถ์ลูกกวำด สร้ำงด้วยศิลปะรัสเซียโบรำณโดยสถำปนิกชำวรัสเซีย Postnik Yakovlev ทีห่ ลังจำกสร้ำง
เสร็จก็ถูกควักดวงตำทัง้ สองข้ำง โดยคำสั ่งของพระเจ้ำอีวำนที่ 4 หรือกษัตริยอ์ วี ำนผูโ้ หดร้ำยทรงพอพระทัย
ในควำมงดงำมของมหำวิหำรแห่งนี้มำก จึงมีคำสั ่งให้ปนู บำเหน็จแก่สถำปนิกผูอ้ อกแบบด้วยกำรควักดวงตำ
ทัง้ สอง เพื่อไม่ให้สถำปนิกผูน้ นั ้ สำมำรถสร้ำงสิง่ ทีส่ วยงำมกว่ำนี้ได้อกี ชมหอนำฬิกำซำวิเออร์ Saviour
Clock Tower ตัง้ อยู่บนป้ อมสปำสสกำยำ เป็ นศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดำวแดง 5 แฉกทีท่ ำมำจำกทับทิม
น้ำหนักกว่ำ 20 ตัน ซึง่ พรรคคอมมิวนิสต์นำมำประดับไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 จำกนัน้ อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งที่
ห้างสรรพสิ นค้ากุม (Gum Department Store) ทีห่ รูหรำมำกทีส่ ุดในรัสเซีย แหล่งรวมสินค้ำแบรนด์เนม
จำกทัวโลก
่
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของเศรษฐีรสั เซีย ตัวอำคำรและภำยในตกแต่งอย่ำงงดงำมหรูหรำ ให้ท่ำน
ถ่ำยรูปกับอนุสรณ์สถำนเลนิน Lenin Memorial สร้ำงเพื่อรำลึกถึงผูน้ ำคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย และนำ
ท่ำนเดินทำงสู่บริเวณสวนซำยำร์ไดย์ Zayardye Park ซึง่ เป็ นทัง้ สวนสำธำรณะและลำนอเนกประสงค์สำหรับ
จัดงำนต่ำงๆ และยังเป็ นจุดชมวิวทีส่ ำมำรถมองเห็นทัศนียภำพของเมืองมอสโคว์ได้บริเวณกว้ำง ถ่ำยรูปเป็ น
ทีร่ ะลึกและเก็บภำพสวยงำมใจกลำงเมืองมอสโคว์ได้ในมุมสูงอีกด้วย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง @Hard Rock Cafe
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทพ่ี กั Holiday Inn Seligerskaya หรือระดับเทียบเท่ำ
25 ต.ค.63
มอสโคว์
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเข้ำชม วิ หารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ Cathedral of Christ the Savior หรือวิ หารโดมทอง สร้ำงขึน้
เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้ำซำร์อเล็กซำนเดอร์ท่ี 1 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงกตัญญุตำแด่
พระเป็ นเจ้ำทีท่ รงช่วยปกป้ องรัสเซียให้รอดพ้นจำกสงครำมนโปเลียน โดยใช้เวลำก่อสร้ำงนำนถึง 45 ปี แต่
ต่อมำในปี ค.ศ.1990 สตำลินผูน้ ำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนัน้ ได้สั ่งให้ทบุ โบสถ์ทง้ิ เพื่อดัดแปลงเป็ นสระว่ำย
น้ำทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994ประธำนำธิบดีบอริส เยลซิน ได้อนุมตั ใิ ห้มกี ำรก่อสร้ำงวิหำรขึน้ มำ
ใหม่ ด้วยเงินบริจำคของคนทัง้ ประเทศ ซึง่ จำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหำรนี้จงึ กลับมำยืนหยัดที่
เดิมอีกครัง้ โดยสร้ำงเสร็จสมบูรณ์และทำพิธเี มื่อวันที่ 19 สิงหำคม ค.ศ.2000 ปั จจุบนั วิหำรนี้ใช้ในกำร
ประกอบพิธกี รรมสำคัญระดับชำติของรัสเซีย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ควำมลงตัวของกำรผสมผสำนเทคโนโลยีเข้ำกับสถำปั ตยกรรม
หลำกหลำยรูปแบบโดยเฉพำะกำรตบแต่ง ประดับประดำภำยในสถำนีต่ำงๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จน
ได้รบั กำรยกย่องว่ำเป็ นสถำนีรถไฟใต้ดนิ แห่งเดียวในโลกทีม่ ศี ลิ ปะทีง่ ดงำมยิง่ และยังเป็ นสิง่ ก่อสร้ำงทีช่ ำว
รัสเซียสำมำรถอวดชำวต่ำงชำติให้เห็นถึงควำมยิง่ ใหญ่ มีประวัตศิ ำสตร์ ควำมเป็ นชำตินยิ ม และวัฒนธรรม

ประเพณีอนั สวยงำม ด้วยกำรตกแต่งของแต่ละสถำนีนนั ้ มีควำมแตกต่ำงกันด้วย ประติมำกรรม โคมไฟระย้ำ
เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปรำณีตสวยงำม หำกได้มำเยือนแดนหมีขำวแห่งนี้ จำกนัน้ นำ
ท่ำนช้อปปิ้ งย่ำนถนนอารบัต Arabat Street ชื่อถนนนี้ปรำกฏมำตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็ นทีอ่ ยู่ของ
ชนชัน้ ขุนนำง และศิลปิ นทีม่ ผี อู้ ปุ ถัมภ์ ต่อมำในสมัยสหภำพโซเวียต ถนนอำรบัตเป็ นย่ำนทีพ่ กั ของสมำชิก
ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปั จจุบนั ถนนอำรบัตกลำยเป็ นถนนคนเดินทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของรัสเซีย เป็ น
แหล่งของศิลปิ น จิตรกร ร้ำนขำยของทีร่ ะลึก ร้ำนกำแฟ เป็ นต้น **เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและ
เลือกชมสิ นค้าต่างๆ อิ สระให้ท่านรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงเดินทำงสู่ท่ำเรือ
นำท่ำนลงเรือ Radisson Cruise เพือ่ นาท่านล่องเรือ
ชมบรรยากาศอันแสนงดงามของอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียและโบสถ์สไตล์คริสต์
ออร์ธอด็อกซ์บนฝัง่ แม่น้ามอสโคว์หรือมอสคาวา
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทพ่ี กั Holiday Inn
Seligerskaya หรือระดับเทียบเท่ำ
วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่
18.30 น.

23.50 น.

26 ต.ค.63
มอสโคว์
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เนิ นเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนิ นฮิ ลส์ Sparrow Hills” จุดชมวิวทีม่ องเห็นทัศนียภำพ
ของกรุงมอสโควทีอ่ ยู่เบือ้ งล่ำงได้โดยทัง้ หมด จึงทำให้เลนินผูน้ ำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขำ
นกกระจอกแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ บ้ำนพักของตน ปัจจุบนั พืน้ ทีด่ งั กล่ำวเป็ นทีต่ งั ้ ของมหำวิทยำลัยมอสโคว์ และเป็ น
จุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดในมอสโคว์ และให้ท่ำนถ่ำยรูปกับควำมสวยงำมของอำคำรหลักของมหำวิทยำลัยมอส
โคว์ เป็ นมหำวิทยำลัยทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ุดและใหญ่ทส่ี ุดในรัสเซีย โดยรูปแบบสถำปัตยกรรมแบบสตำลินทีเ่ ป็ น
เอกลัษณ์ของกำรก่อสร้ำงอำคำรแบบรัสเซีย ได้รบั กำรก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1755 โดยมิคำอิลซอฟ นักวิชำกำร
รัสเซียในช่วงเวลำนัน้ มหำวิทยำลัยทีไ่ ด้รบั กำรตัง้ ชื่อตำมเขำในปี ค.ศ.1940 ให้ท่ำนถ่ำยรูปกับภำยนอกของ
อำคำรมหำวิทยำลัยทีม่ รี ปู แบบกำรสร้ำงทีม่ เี อกลักษณ์เฉพำะตัวแบบรัสเซีย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ ย่านตลาดอิ สมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market ศูนย์กลำงกำรค้ำขำยของทีร่ ะลึกที่
ใหญ่ทส่ี ุดในกรุงมอสโคว์ อิสระให้ท่ำนได้เลือกซื้อสินค้ำพืน้ เมืองนำนำชนิด ในรำคำทีถ่ ูกทีส่ ุด อำทิเช่น
นำฬิกำรัสเซีย, ตุ๊กตำแม่ลูกดกหรือมำโตรชกำ, ผ้ำคลุมไหล่, อำพัน, ของทีร่ ะลึกต่ำงๆ และอื่นๆ อีกมำกมำย
จากนัน้ ให้ท่านแวะเลือกซื้อสินค้าและของฝากเพิม่ เติมที่ Vegas Shopping Mall ห้างสรรพสินค้าดังของกรุง
มอสโคว์ เลือกซื้อสินค้าเพิม่ เติม
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินโดโมเดโดโว่ กรุงมอสโคว์ (เนื่ องจากการจราจรในกรุงมอส
โคว์ค่อนข้างหนาแน่ นและใช้เวลาการเดิ นทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาเป็ นต้องเผือ่ เวลาใน
การเดิ นทางสู่สนามบิน
ออกเดิ นทางจากสนามบินมอสโคว์ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK132

วันที่เจ็ด
06.15 น.
09.30 น.
18.40 น.

27 ต.ค.63
สนามบินสุวรรณภูมิ
นาท่านเดิ นทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ นาท่านเปลี่ยนเครื่อง
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK372
เดิ นทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
ในประเทศรัสเซีย จะมีวนั หยุดและวันปิ ดการเข้าชมสถานที่และพระราชวังต่างๆ ไม่ตรงกัน หากรายการทัวร์
ที่เดิ นทาง สถานที่ใดปิ ดโดยไม่ไทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเข้าสถานที่อื่น
ทดแทนหรือคืนเงิ นค่าเข้าชมให้ กรณี ที่ไม่สามารถจัดทดแทนได้

อัตราค่าบริ การ

21-27 ต.ค.2563

Best of Russia 3 Cities / EK
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -พุชกิ้ น-มอสโคว์ 7 วัน
กับกาล่าดิ นเนอร์ที่พระราชวังนิ โคลัส
และล่องเรือแม่น้ามอสโคว์
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ

ราคารวมตั ๋วโดยสาร

ราคาไม่รวมตั ๋ว
โดยสาร

57,300

31,900

4,900

4,900
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

หมายเหตุ
• อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 20 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยัน
การจองทัวร์ทนั ที
• กรณี ท่านที่มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ า
เนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการจองห้องพักและจานวนของบริการและห้องพักที่มี
อัตรานี้ รวมบริการ
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ // มอสโคว์ดูไบ-กรุงเทพฯ รวมถึงค่าเดินทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -มอสโคว์ ชัน้ มาตรฐาน
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่าน / ห้อง) *บางโรงแรมและบางเมืองอาจไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียงเดีย่ วให้บริการ*
• ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

•
•
•
•

น้าดื่มระหว่างทัวร์ วันละ 1 ขวด / ท่าน (จานวน 6 วัน)
ค่าบริการขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ (สาหรับกระเป๋ าใหญ่) ทีส่ ถานีรถไฟเซ้นต์ปีเตอร์สเบิรแ์ ละสถานีรถไฟมอสโคว์
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในรัสเซียทัง้ ฝั ง่ เมืองเซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ และกรุงมอสโคว์
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
• ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 6
เม.ย.2563 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฎและเงือ่ นไขของ
สายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
• ค่าบริการยกกระเป๋ าทีท่ ุกแห่ง (สนามบินและโรงแรมทีพ่ กั )
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 700 บาท (ชาระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
• ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
• ค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
• ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์ (สามารถสอบถามเพิม่ เติมจากเจ้าหน้าทีท่ วั ร์)
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ส่วนทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
์
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
การยกเลิ ก
▪ หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
์
นเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
นัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
▪ หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
์
นเงินมัดจำทัง้ หมด
▪ หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
์
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
▪ หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ (กรณีท่ำนทีต่ อ้ งยื่นวีซำ่ )
▪ หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้ว (กรณีทม่ี กี ำรทำวีซ่ำ) แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
กำรคืนค่ำมัดจำ
▪ หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
์
นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ
่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษทั ฯ จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติทงั ้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน
้ และมี

o
o

o
o
o

o

o

o
o
o

o

เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า หรือถูกปฏิเสธการขึน้ เครื่องจากเจ้าหน้าทีเ่ ช็คอินทีส่ นามบิน อันสืบ
เนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี โู้ ดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกีย่ วกับการนาสิง่ ของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปื นทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปื นอัดอากาศ/ปื นพลุ/ปื นฉมวกแบบต่างๆ/ปื นเด็กเล่น/ปื นจาลองหรือเลียนแบบ/ปื นไฟฟ้ า/ปื นสลัก
เกลียว/ปื นยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้ า, อุปกรณ์ฆา่ สัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่
สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่ าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสาหรับศิลปะการต่อสูท้ ม่ี คี มหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรือตะขอเกีย่ ว
สินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น
ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี/้ ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้ค้าสาหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุก
ชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบทีก่ ่อให้เกิดเพลิงเป็ นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ
นอกเหนือจากข้างต้นทีเ่ ป็ นสิง่ ต้องห้ามตามสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสีย่ งด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความ
สะดวกสาหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหาข้างต้น
ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
ในประเทศต่างๆ ในรัสเซีย มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่างๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทางบริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน

ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว หรือ
2 เตียงคู่ กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในรัสเซียบำงแห่งอำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิในกำรปรั
์
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัด และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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