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รัสเซีย in Train (รถไฟตู้นอน)
[มอสโคว์ – เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก]
7 วัน 5 คืน
โดยสายการบินฟิ นน์ แอร์ (AY)






เข้ าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้ าซาร์
ถ่ายรูปที่โบสถ์ เซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรื อที่ร้ ูจกั ในนามโดมหัวหอม
ล่ องเรือที่แม่ นา้ มอสควาซึ่งเป็ นแม่ นา้ สายหลักของมอสโคว
เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ล้ านชิ ้น
เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้ วยอุทยานน ้าพุ

***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์ แสนรู้ท่ ี ไม่ ควรพลาด***
***พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิ ร์ สคลาส จากมอสโควสู่เซนท์ ปีเตอร์ เบิร์ก***
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 14-20 ก.ย. 61

56,900.-

วันที่ 23-29 ต.ค. 61

56,900.-

วันที่ 2-8 พ.ย. 61

56,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

กลาง
ค่า
วัน

โรงแรมที่พัก
หรือ เทียบเท่ า

1

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – มอสโคว์

✈

✈

X

DELTA

O

O

DELTA

O

X

รถไฟตู้นอนระดับเฟิ ร์ส
คลาส (First class)

O

X

PARK INN
PARK INN

2
3
4

พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์อาร์ เมอรี่ – จัตรุ ัสแดง –
O
โบสถ์เซนต์บาซิล – ละครสัตว์
สถานีรถไฟใต้ ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่ องเรื อในแม่ นา้ มอสควา – เนิน
O
เขาสแปร์ โรว์ – รถไฟตู้นอนระดับเฟิ ร์ สคลาส (First class)
เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก – ป้อ มปี เตอร์ แอนด์ พอล – โบสถ์ แห่งหยดเลือ ด – ถนน
O
เนฟสกี ้

5

พระราชวังแคทเธอรี น – พระราชวังปี เตอร์

O

O

O

6

พิพธิ ภัณฑ์เฮอร์ มเิ ทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน – เฮลซิงกิ

O

O

✈

7

กรุงเทพฯ

O

O

✈

GO3 SVO-AY001

หน ้า 2 จาก 10

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:
กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – มอสโคว์
05.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้ าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟิ นแอร์
พบเจ้ าหน้ าที่จะคอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
08.55 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 142
***คณะเดินทางวันที่ 2-8 พ.ย. 61 ออกเดินทาง เวลา 09.05 น.
และถึงเฮลซิงกิ เวลา 15.00 น.***
15.15 น.
ถึงสนามบินเฮลซิงกิ นาท่านเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางต่อ
17.40 น.
ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 713
***คณะเดินทางวันที่ 2-8 พ.ย. 61 ออกเดินทาง เวลา 18.00 น.
และถึงมอสโคว เวลา 20.40 น.***
19.20 น.
ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย
4 ชัว่ โมง) ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากรแล้ ว นาเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั
ที่พัก
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่ า
วันที่ 2:
พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ – จัตุรัสแดง –
โบสถ์ เซนต์ บาซิล – ละครสัตว์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาให้ เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุ ใน
ยุโรป นาท่านเข้ าสู่ภายในรั ว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้ าซาร์ ทุกพระองค์
จนกระทัง่ พระเจ้ าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ ายไปนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ปัจจุบนั เป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขก
ระดับประมุขของประเทศ นาท่านสูจ่ ตั รุ ัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์ คแอนเจลไมเคิล
หอระฆังอีวาน และเข้ าชมด้ านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ ในงานพิธีกรรมที่สาคั ญ เช่น การประกอบพิธี
บรมราชาภิเษกของพระเจ้ าซาร์ ทกุ พระองค์จากนัน้ ชมระฆังพระเจ้ าซารร้ างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้ าง
ระฆังใบใหญ่ที่สดุ ในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาให้ ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระ
เจ้ าซาร์ ที่มีความต้ อ งการสร้ างปื นใหญ่ ที่สดุ ในโลกที่ ยังไม่เคยมีการใช้ ยิงเลย ทาด้ วยบรอนซ์นา้ หนัก 40 ตัน (หากมี
พิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์ อัสสัมชัญจะไม่ อ นุ ญ าตให้ เข้ าชมด้ านใน) นาเข้ าชมพิพิธภั ณฑ์ อาร์ เมอรี่ (Kremlin
Armory) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ของรัสเซี ยเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมของเจ้ าชายมัสโควี่ ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14-15
ปั จ จุบัน เป็ น สถานที่ เก็ บสะสมของมี ค่า ที่ ดีที่ สุด ของรั ส เซี ยจากคริ ส ต์ศตวรรษที่ 14 ถึง ช่ว งต้ นคริ สต์ ศตวรรษที่ 20
พิพธิ ภัณฑ์อาร์ เมอรี่ เป็ นหนึ่งในสามพิพธิ ภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัตขิ องพระเจ้ าแผ่นดินที่สมบูรณ์ แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่
ที่องั กฤษ และ อิหร่าน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้ างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์ สาคัญในประวัติศาสตร์ ของรัสเซีย ไม่ว่า
จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรื อการประท้ วงทางการเมือง สร้ างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั สถานที่แห่งนี ้
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ค่า

ที่พัก
วันที่ 3:

เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ใช้ จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริ เวณโดยรอบ
ของจัตุรัสแดงเป็ นที่ ตงั ้ ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้ แก่ วิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s Cathedral)
ประกอบด้ วยยอดโดม 9 ยอดที่ มีสีสนั สวยงามสดใส สร้ างด้ วยศิลปะรั สเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรั สเซีย Postnik
Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั ้งอยู่บนป้อ มสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจาก
ทับทิม น ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับ ไว้ เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมอนุสรณ์ สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้ างด้ วย
หิ น อ่ อ นสี แ ดง ภายในมี ศ พเลนิ น นอนอยู่บ นแท่ น หิ น มี โ ลงแก้ ว ครอบอยู่ จ ากนัน้ อิ ส ระให้ ท่ า นได้ จับ จ่ า ยใช้ สอยที่
ห้ างสรรพสินค้ ากุม (GUM Department Store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้ างในปี ค .ศ.1895 จาหน่ายสินค้ า
จาพวกแบรนด์เนม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง น ้าหอม และราคาค่อนข้ างแพง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้
มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที
พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี ้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึ กด้ วย ***กรณี ละครสัตว์งด
การแสดงและซึ่งบางครัง้ การงดการแสดงไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท***
เดินเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่ า
สถานีรถไฟใต้ ดนิ กรุงมอสโคว – วิหารเซนต์ ซาเวียร์ –
เนินเขาสแปร์ โรว์ –
ล่ องเรือแม่ นา้ มอสควา – เดินทางนครเซนท์ ปีเตอร์ เบิร์ก
ด้ วยรถไฟตู้นอนสู่แบบเฟิ ร์ สคลาส
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชมสถานี ร ถไฟใต้ ดิน กรุ ง มอสโคว ถื อ ได้ ว่ า มี ค วามสวยงามมากที่ สุด ในโลก ด้ ว ยความโดดเด่ น ทาง
สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินมีจุดเริ่ มต้ นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน
ขึ ้นมาเป็ นผู้นาสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีนนั ้ เป็ นลักษณะของ Monumental
art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหล่อ ภาพ
สลักนูนต่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากนัน้ นาเข้ าชมวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (St.Saviour Cathedral) (ห้ าม
ถ่ายภาพด้ านใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน
เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 45 ปี จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เนินเขาสแปร์
โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ ทงเมื
ั ้ องและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึก
ที่สร้ างในสมัยสตาลิน นอกจากนี ้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตังอยู
้ ่เป็ นจานวนมากที่ท่านสามารถเลือกซือ้ และ
ต่อรองราคาได้ ด้วย นาท่านถ่ายรูปด้ านนอกชมสนามกีฬาลุจนีกี ซึ่งเป็ นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศรัสเซีย มีความจุที่
นั่งทังหมด
้
89,318 ที่นั่ง แต่เดิมสนามกีฬานี ถ้ ูกสร้ างมาเพื่อรองรับกีฬาโอลิมปิ กปี 1980 ฤดูร้อ นชิงแชมป์ โลกในฮ็อกกี ้
น ้าแข็งกรี ฑาและรักบี ้ และคอนเสิร์ตที่มีนักดนตรี ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลก ตลอดช่วงเวลานีอ้ ย่างไรก็ตามฟุตบอลมีบทบาท
พิเศษสนามที่มีเจ้ าภาพมากกว่า 3,000 แมทช์ ปัจจุบนั ยังใช้ เป็ นสนามเหย้ าของสโมสร CSKA มอสโคว์ และยังเป็ นหนึ่งใน
สนามหลักที่ใช้ จดั งานแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 ที่รัสเซียเป็ นเจ้ าภาพ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านล่ องเรือที่แม่ นา้ มอสควาซึ่งเป็ นแม่น ้าสายหลักของกรุปมอสโคว ซึ่งจะล่องผ่านสถานที่สาคัญต่างๆของมอสโคว
อาทิเช่น อารามชีโนโวดิชินี มหาวิทยาลัยมอสโคว ตึกกระทรวงการต่างประเทศ จากนัน้ นาท่านสู่ถนนอารบัต เป็ นถนน
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ค่า
ที่พัก
วันที่ 4:
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก
วันที่ 5:
เช้ า

คนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทังย่
้ านการค้ า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้ านค้ าของที่ระลึก ร้ านนัง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานั่งวาดรูป
เหมือน รูปล้ อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้ วย เป็ นต้ น สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสูเ่ มืองเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์กด้ วยรถไฟตู้นอนแบบเฟิ ร์ สคลาส (First Class)
เซ็นต์ ปีเตอร์ เบิร์ก – ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล –
พิพธิ ภัณฑ์ เรือรบออโรร่ า – โบสถ์ หยดเลือด
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ถึงนครเซนท์ปีเตอร์ เบิร์กโดยสวัสดิภาพ นาชมความงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก (St.Petersburg) ที่สร้ าง โดยพระ
เจ้ าปี เตอร์ มหาราชเมื่อปี ค.ศ.1703 ได้ รับฉายาว่าราชินีแห่งยุโรปเหนือ นาท่านเข้ าชมป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล (Peter
and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้ เป็ น ที่คมุ ขังนักโทษทางการเมืองเป็ นป้อมปราการที่สร้ างขึ ้นพร้ อมๆ กับนครเซ็นต์ปี
เตอร์ สเบิร์ก ปั จจุบนั ใช้ เป็ นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปด้ าน
นอกที่ พิพธิ ภัณฑ์ เรือรบออโรร่ า (Russian Cruiser Aurora Museum) ซึ่งป็ นเรื อรบจอดทอดสมออยู่ในแม่นา้ แต่ปลด
ประจ าการแล้ ว อดี ต เคยเป็ น เรื อ ลาดตระเวนติด ธงสี แ ดงเข้ า ร่ ว มรบสงครามรั ส เซี ย กับ ญี่ ปุ่ น และสงครามปฏิ วัติ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเข้ าชม โบสถ์ แห่ งหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สวยงาม แต่แฝงไปด้ วย
ประวัตศิ าสตร์ แห่งความเศร้ า เป็ นอนุสรณ์ ที่พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 สร้ างขึ ้นเพื่อราลึกถึงพระบิดา หรื อพระเจ้ าอเล็ก
ซานเดอร์ ที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์บริเวณนี ้ ในปี ค.ศ. 1881 จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ เลือกซือ้ ของที่ระลึกจากร้ านค้ า ไว้
เป็ นความทรงจากลับไปจากนันน
้ าท่านเดินเล่นที่ ถนนเนฟสกี ้ (Nevsky Prospekt) ถนนประวัติศาสตร์ ศนู ย์กลาง แห่ง
เมืองเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก สร้ างขึ ้นปี ค.ศ.1710 ในสมัยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช โดยสถาปนิก ชื่อ ว่า Alexandre Jean
Baptiste Le Blond มีความยาวทังสิ
้ ้น 4.5 กิโลเมตร เริ่ มต้ นจากหน้ าพระราชวังฤดูหนาว Hermitage และสิ ้นสุดที่สถานี
รถไฟ เป็ นจุดศูนย์ รวมทังย่
้ านการค้ า ที่อยู่อ าศัย ที่ตงของพระราชวั
ั้
ง โรงละคร โรงแรม ร้ านค้ า และสถานที่ท่องเที่ยวที่
สาคัญอื่นๆ อีกมากมาย ให้ ท่านได้ อิสระช็อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PARK INN หรือเทียบเท่ า
พุชกิน้ – พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมือ งTsarskoye Selo หรื อ เมือ งพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ ป็ นที่ประทับในฤดูร้อนของราชวงศ์ และมี
เหตุการณ์สาคัญเกิดขึ ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้ านิโคลัสที่ 2 พร้ อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่ม
ของ คณะปฏิวตั ิ ซึ่งกลายเป็ นประวัติศาสตร์ หน้ าสุดท้ ายในเมืองพุชกิน้ และราชวงศ์ โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี
นาเข้ าชมพระราชวังแคทเธอรี น (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้ วิลเลจ (Pushkin Village) ด้ วยสถาปั ตยกรรม
ผสมผสานโดยนาเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุก
ปลัง่ ภายในประกอบด้ วยห้ องหับต่างๆนับร้ อยโดยเฉพาะห้ องอาพัน (Amber Room) ที่ทุกท่านจะต้ องประทับใจ อิสระ
ให้ ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่ นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมืองได้ ตามอัธยาศัย
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก
วันที่ 6:
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

19.35 น.

20.25 น.
23.55 น.

วันที่ 7 :
14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นาเดินทางสูเ่ มืองปี เตอร์ ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็ นที่ตงของ
ั ้ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ที่
สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช พระตาหนักที่ได้ ชื่อว่าเป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชวังที่งดงามโดดเด่น
ด้ วยอุทยานน ้าพุที่พวยพุง่ มาจากรูปปัน้ สีทองและที่ตา่ งๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้ วยสถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่น
ใจกับ ประติมากรรมที่ วิจิต รงดงามอลังการยิ่ง ห้ อ งหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดั บด้ ว ยทองคาอร่ ามเรื อ งพร้ อม
ภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้ วยพฤกษานานา
พันธุ์และสวนน ้าพุอนั ตระการตาสวยงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ในฝรั่งเศส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม PARK INN หรือเทียบเท่ า
พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – สนามบิน - เฮลซิงกิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้ วยห้ องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้ อง สถานที่
แห่งนี เ้ คยใช้ เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซี ยของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริ ญสัมพันธไมตรี ไทย-รัสเซีย ปั จจุบัน
พระราชวังนี ้ได้ ถูกใช้ เป็ น เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลก
กว่า 8 ล้ านชิน้ รวมทัง้ ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปี กัสโซ, แรมบรั นด์ , แวนโก๊ ะ
ฯลฯ จัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะที่สวยที่สดุ และใหญ่ที่สดุ ของโลกแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นาท่านเข้ าชมวิหารเซ็นไอแซค (St.Isaac's Cathedral) เริ่มก่อสร้ างตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1818 แล้ วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1858 เป็ น
หนึ่งในมหาวิหารที่ สวยที่ สุดของรั สเซี ย สร้ างในสมัยพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่ งเศส
Auguste de Montferrand ใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 40 ปี ประกอบด้ วยเสาหินแกรนิต 48 ต้ น น ้าหนักต้ นละ 114 ตัน ถาย
ในประดับประดาด้ วยปฏิมากรรมบอร์ น และภาพวาดกว่า 400 ชิ ้น โดมทองอันสง่างามที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองด้ วย
ขนาดมหึมาที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางถึง 25.8 เมตรซึ่งเป็ นอันดับที่ 4 ของโลกรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่กรุงโรม มหา
วิหารเซนต์ปอลที่ลอนดอน และมหาวิหาร "สตา เดล ฟี ออเร" ที่ฟลอเรนซ์ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน
ปูลโกโว
ออกเดินทางสูเ่ ฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY706
***คณะเดินทางวันที่ 23-29 ต.ค. และ 2-8 พ.ย. 61 ออกเดินทาง เวลา
19.50 น. และถึงเฮลซิงกิ เวลา 19.45 น.(Day light saving)***
ถึงสนามบินเฮลซิงกิ นาท่านเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางต่อ
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY143
***คณะเดินทางวันที่ 23-29 ต.ค. และ 2-8 พ.ย. 61 ออกเดินทาง เวลา
22.55 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.40 น.***
กรุงเทพฯ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้ วยความสวัสดีภาพ
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ขอสงวนสิท ธิ์การย้ ายเมื อ งที่เข้ าพัก เช่ น กรณี ท่ ีเมื องนั น้ มีก ารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมื องที่ใกล้ เคี ยงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรุณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จ ะไม่รับผิดชอบต่อ ค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
ไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทัง้ ในกรณี ที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อ
แล้ ว
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
โปรแกรม : รัสเซีย in Train (รถไฟด่ วน)
[มอสโคว์ – เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก] 7 วัน 5 คืน
โดยสายการบินฟิ นแอร์ (AY)
กาหนดวันเดินทาง:
14-20 ก.ย. 61 / 23-29 ต.ค. 61 / 2-8 พ.ย. 61
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (ห้ องพักจะมี 2 เตียงเท่ านัน้ ไม่ มีเตียงเสริม)
*กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*
พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

ราคา
56,900.โปรดสอบถาม
10,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

56,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
(ห้ องพักจะมี 2 เตียงเท่ านัน้ ไม่ มีเตียงเสริม)
*กรุณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*

โปรดสอบถาม
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ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

36,900.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ ต้องทาวีซ่ารัสเซีย
ชัน้ ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ ก็ต่อเมื่อที่น่ ัง confirm เท่ านัน้ )

โปรดสอบถาม

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้ องไม่เกิน
จานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมทิปมัคคุเทศก์ )
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
อัตราค่ าบริการนี ไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการ
บินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมี
ค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่ าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น (30 ดอลล่ าร์ สหรัฐฯ)
GO3 SVO-AY001

หน ้า 8 จาก 10

ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูเอสดอลล่ าร์ ต่ อคน ต่ อวัน : 7 x 3 = 21 ดอลล่ าร์ สหรัฐฯ)
เงื่อนไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่น่ ังจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่ านัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
4. หากท่ านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
ค่ ณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ อ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรื อ ไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเหต
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การพิจารณา ของสถานทูตง่าย
ขึ ้น
2. กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่คอ่ นข้ างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่าง
การพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่าได้
3. สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อ ทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ อ งดาเนินเรื่ อ งการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรื อ ศึกษาอยู่
เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้ องไปยื่น
คาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทางบริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวนหน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ ต ถือ
เป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ั งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2. แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
5. บริ ษั ทขอสงวนสิท ธิ์ในการเก็บ ค่ า ใช้ จ่า ยทัง้ หมดกรณี ท่ า นยกเลิกการเดิน ทางและมี ผลทาให้ ค ณะเดินทางไม่ ค รบตาม
จานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้ องนาไป ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
7. กรณีย่ นื วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัตวิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่ นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิน (กรณี ออกตั๋ว
เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
8. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทัง้ หมด
9. กรณีผ้ ูเดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทัง้ หมด
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ อ งจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ า งกั น จึงอาจทาให้ ห้ องพักแบบห้ อ งเดี่ยว (Single), ห้ อ งคู่
(Twin/Double) ต่ างประเภทอาจจะไม่ ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และโรงแรมในรัสเซียไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน ซึ่งถ้ าเข้ า
พัก 3 ท่ าน ผู้เดินทาง จะได้ ห้องพักประเภท ห้ องคู่แบบไม่ มีเตียงเสริม
2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่ มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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