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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

บินลัดฟ้าเปิ ดดินแดนหลังม่านเหล็ก สัมผัสดินแดนหมีขาว “รั สเซีย” อดีตประเทศมหาอานาจซีกโลกสังคมนิยม ที่ปัจจุบนั ระบอบ
การปกครองเป็ นประชาธิปไตยแบบตะวันตก ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังสถาปั ตยกรรมของรั สเซีย หลังป้อมปราการ เครมลิน
กาแพง โบสถ์รูปโดมหัวหอม ล้ วนงดงามเก่าแก่ดั่งภาพในจินตนาการ นาท่านท่องเที่ยวชมเมืองมอสโคว์และเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ที่
มีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปั ตยกรรม กับเรื่ องราวต่าง ๆ ที่กาลังนาท่านไปสัมผัส ด้ วยบริ การครบถ้ วนสมบูรณ์
แบบ จากทีมงานมืออาชีพ
RADISSON COLLECTION HOTEL
MOSCOW 5*
(2 NIGHTS)

RADISSON ROYAL HOTEL
ST.PETERSBURG 5*
(3 NIGHTS)

วันแรก

08.00 น.
หมายเหตุ

10.30 น.
16.15 น.

กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) - สถานีรถไฟใต้ ดิน

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั ้นเชิญ
รอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดย
ซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ า
ชมต่างๆ เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั
สุดวิสยั อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ
รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์
ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้
ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ มีการตกลงชาระค่าใช้ จ่ายต่างๆ ไว้ ลว่ งหน้ า
แล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้ า
ทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG974
ถึงสนามบิน Domodedovo Airport มอสโคว์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
และศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชรอรับคณะออกเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์ (Moscow) เมือง
หลวงของประเทศรัสเซียและเป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ ของประเทศ เมืองเก่าแก่ที่มี
อายุครบ 850 ปี ในปี ค.ศ.1997 ตั ้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ามอสควา (Moscow River)
ชมอาคารบ้ านเรื อนต่างๆ ที่เป็ นสัญลักษณ์เฉพาะของประเทศ

พุธ

น าท่ า นชมสถานี ร ถไฟใต้ ดิ น ที่ เปิ ดให้ สาธารณชนใช้ บริ ก าร เมื่ อ วั น ที่ 15
พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็ น 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และ
ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ ดินที่สวยงามที่สดุ ในโลก งดงามด้ วยงาน
ทางด้ านสถาปั ตยกรรมที่ปราณี ตอ่อ นช้ อ ยสวยงาม ตามฝาผนังเพดานของ
สถานี ประดับด้ วยภาพวาดสีนา้ มัน โคมไฟคริ สตัลหรู หราออกแบบตกแต่งที่
แตกต่างไปตามยุคสมัย เช่น กระจก, โมเสก ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึ่ง
ได้ รั บ เหรี ย ญทองชนะเลิศ การประกวดในงานนิ ท รรศการนานาชาติ ที่ น คร
นิวยอร์ ค เมื่อ ปี ค.ศ. 1938 สถานี Kropotkinskayab และ Komsomolskaya
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

20.00 น.

วันที่สอง
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

วันที่สาม
08.00 น.
09.00 น.

ที่ได้ รับรางวัลกรังค์ปรี ซ์
**หมายเหตุ การเข้าชมสถานีรถไฟอาจเปลีย่ นเป็ น 3 ใน 10 สถานีทีส่ วยติ ด
อัน ดับ โลก ทัง้ นี ้ขึ้น อยู่ กับ สภาพการจราจร หรื อ การปิ ดถนนในวัน และเวลา
ดังกล่าวเป็ นสาคัญ
Chinese
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี กั RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW 5* www.radissoncollection.co
m
หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - โบสถ์ เซนต์
บาซิล - พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ ร่ ี – ช้ อปปิ ้ งถนนอราบัต

พฤหัสบดี

มอสโคว์ - ซาร์ กอร์ ส – โบสถ์ อัสสัมชัญ - รถไฟความเร็วสูง
SAPSAN

ศุกร์

Buffet
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเข้ าชมพระราชวังเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) สัญ ลักษณ์
แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม
อันเก่าแก่ของรัสเซีย ตั ้งอยู่บนเนื ้อที่กว่า 170 ไร่ รอบล้ อมด้ วยกาแพงสีแดงและ
หอคอย (และดาวแดงอันลือชื่อ ) ภายในมีวิหารดอร์ มิชั่น, พระราชวังกราโนวิ
ตายา ซึง่ เคยเป็ นที่ประกอบพระราชพิธีของพระเจ้ าซาร์ เกือบทุกพระองค์, วิหาร
อนันซิเอชั่น วิหารส่วนพระองค์ของราชวงศ์ รัสเซีย , วิหารอาร์ คแองเจิล้ พร้ อม
โดมสีเงิน 5 โดม, ที่ทาการรั ฐสภา, ปื นใหญ่ ของพระเจ้ าซาร์ , ระฆังใหญ่ หนัก
210 ตัน ชมสวนร่ มรื่ นภายในพระราชวัง จากนั ้นนาท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ อาร์
เมอร์ รี่ (The State Armory) ซึ่งถือว่าเป็ นพิพิธภัณ ฑ์ ที่ร่ ารวยที่สดุ ของประเทศ
เป็ นสถานที่ที่ใช้ เก็บรวบรวมศาสตราวุธ, ขุมทรัพย์ เครื่ องประดับที่ได้ จากการริ บ
มาจากสงครามทัง้ มงกุฎ , เพชรนิ ลจิ นดาและสิ่งของมี ค่ามากมายมหาศาล
รวมถึงเครื่ อง ราชอิสริ ยาภรณ์ของพระเจ้ าซาร์ เครื่ องเงิน เครื่ องทอง ที่จะทาให้
ท่านลืมความร่ ารวยและความยิ่งใหญ่จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในโลกที่ท่านเคยชม
จากนั ้นนาท่านเที่ยวชมย่านธุรกิจการค้ าต่างๆ จากนั ้นนาท่านสู่บริ เวณจัตุรั ส
แดง (Red Square) ถื อ เป็ นหั ว ใจของกรุ ง มอสโคว์ แ ละประเทศรั ส เซี ย ที่ มี
เหตุการณ์สาคัญต่างๆเกิดขึ ้น ที่นี่เคยใช้ เป็ นที่ชมุ นุมทางทหารในยุคของสหภาพ
โซเวียต อาคารห้ างสรรพสินค้ า GUM ที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่, โบสถ์เซ็น ต์บา
ซิล (St.Basil Cathedral) สถาปั ต ยกรรมที่ แสนวิจิ ตรพิส ดารงดงามแปลกตา
สร้ างในสมัยพระเจ้ าอีวานจอมโหดในศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองชัย
ชนะของทหารรัสเซียในการยึดครองแคว้ นคาซาน
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ วิหารที่สาคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้
ประ กอบพิธีกรรมใหญ่ ๆ ระดับชาติ สร้ างเพื่อราลึกถึงพระเจ้ าซาร์ อเล็กซาน
เดอร์ ที่ 1 ผู้ซงึ่ สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ ภายในตกแต่งสวยงามจาก
สถาปนิกเลือ่ งชื่อมากมาย ในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียช่วยกันบริ จาค
เพื่อบูรณะขึ ้นมาใหม่ เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนา
กรุงมอสโคว์ จากนั ้นนาท่านสูถ่ นนอราบัต เพื่อเลือกซื ้อของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตา
แม่ลกู ดก เป็ นต้ น
Chinese
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี กั RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW 5* www.radissoncollection.co
m
หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองซาร์ กอร์ ส (Zagorsk) เป็ นเมืองที่พบโดยการแสวงบุญของนักบุญ
เซอร์ เกอเยฟ โปสาด (Sergiyev Posad) หรื อ เซอร์ เจี ย ส (Sergius) แห่ ง รา
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

12.00 น.
15.40 น.
19.27 น.
20.00 น.

วันที่ส่ ี
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

โดเนซ (Radonezh) ในปี ค.ศ.1354 ตัง้ อยู่ห่างจากกรุ งมอสโคว์ 70 กิโลเมตร
เมื อ งนี เ้ ปรี ย บเสมื อ นเมื อ งโบราณเป็ น ที่ ตัง้ ของศาสนสถานที่ใหญ่ ที่ สุดและ
เก่าแก่ที่สดุ ในคริ สต์ ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญ ที่ศักดิ์สิทธ์ ของประเทศ
เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้ องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน
ชมสถานที่ สาคัญ ของเมื อ ง อาทิ โบสถ์ โฮลีทริ นิตี ้ (Holy Trinity Monastery)
เป็ นโบสถ์แห่งแรกของเมืองซาร์ กอร์ ส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง
, โบสถ์ อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้ างในสมัยพระเจ้ าอีวาน เมื่อ ปี
ค.ศ.1559–1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเค
ลมลิน ภายในตกแต่งด้ วยภาพเฟรสโก และภาพไอคอน 5 ชั ้น, วังพระเจ้ าซาร์ ,
หอระฆัง ต้ องการสร้ างให้ เหมือนหอระฆังที่จตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเคลมลิน
แต่ที่นี่สงู กว่าคือสูงถึง 98 เมตร, เสาหินโอบิลลิสก์และบ่อน ้าศักดิ์สทิ ธิ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็ วสูง SAPSAN จากกรุงมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์
เบิร์ก ใช้ ความเร็ วประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (ประมาณ 3 ชัว่ โมง 50
นาที)
ถึงสถานีรถไฟ นครเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก รถโค้ ชรอรับท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี กั RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5*
(พัก 3 คืน) หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

ปี เตอร์ ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล – ดินเนอร์
ในวังนิโคลัสกี ้

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูพ่ ระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ Peterhof หรื อ Petrodvorets ตั ้งอยู่
ริ มฝั่งทะเลบอลติค เป็ นพระราชวังที่สวยงาม โดดเด่น ไม่เหมือนใคร สร้ างขึ ้นใน
สมัยของพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช
สถานที่แห่งนี ้สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นสถานที่
พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนของกษัตริ ย์รัสเซีย
ซึง่ ประกอบไปด้ วยตัว
พระราชวัง สวนตอนล่างและสวนตอนบน แม้ ว่าตัวพระราชวังแห่งนี ้จะไม่ใหญ่
มาก แต่ก็เต็มไปด้ วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนงดงามและร่ มรื่ น
อิสระให้ ท่านได้ ดื่มด่าบรรยากาศสวนสวยบริ เวณพระราชวังและเก็บภาพความ
ประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้ าชมป้อมปี เตอร์ แอนด์พอล เริ่มก่อสร้ างตั ้งแต่ปี ค.ศ.1712 แล้ วเสร็ จ
เมื่อปี ค.ศ.1733 สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช เป็ นสถาปัตยกรรม
แบบบาร็ อก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน Domenico Andrea Trezzini
เพื่อเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตั ้งชื่อโบสถ์ตามชื่อนักบุญ 2 องค์
ผู้ทาหน้ าที่เผยแพร่ ศาสนาคือ นักบุญปี เตอร์ และนักบุญพอล ซึง่ ประชาชนนับ
ถือเป็ นอย่างมาก ความสูงของยอดโบสถ์ 122.5 เมตร หลังจากการสวรรคตของ
พระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ตัวโบสถ์ได้ เปลีย่ นเป็ นที่เก็บพระศพของพระองค์และ
องค์ต่อๆมา รวมทั ้งพระเจ้ าซาร์ นิโลลัสที่ 2 ซึง่ เป็ นพระเจ้ าซาร์ องค์สดุ ท้ ายแห่ง
ราชวงค์โรมานอฟและครอบครัว ซึง่ เพิ่งอัญเชิญพระศพมาไว้ เมื่อปี ค.ศ.1998
ประกอบด้ วยพระเจ้ าซาร์ นิโคลัสที่ 2 พระนางอะเล็กซานดร้ า พระธิดา 3
พระองค์คือ โอลก้ า, ทาเทียน่า, อนาสตาเซีย ส่วนที่ไม่พบคือ พระธิดามาเรี ย
และพระโอรสอเล็กซิส
รั บ ประทานอาหารค่ า ณ ภั ต ตาคารพื น้ เมื อ งของชาวรั ส เซี ย ที่ วั ง
Nikolaevsky Palace เชิญลิ ้มชิมรสไข่ปลาคาเวียร์ , เหล้ าว้ อดก้ า หรื อ แชมเปญ
พร้ อมฟั งเสียงเพลงและดนตรี ขบั กล่อมในแบบรัสเซียพื ้นเมือง
นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี กั RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5*

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com

Local

Local
www.radissonblu.com

เสาร์
Buffet

Local

Local
www.radissonblu.com
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันที่ห้า
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

18.00 น.
19.00 น.

วันที่หก
07.00 น.
08.00 น.

(พัก 3 คืน) หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

วังแคทเธอรี น (พุชกิน้ วิลเลจ) - ห้ องอาพัน - พิพิธภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ
(พระราชวั ง ฤดู ห นาว) - ช้ อปปิ ้ งถนนน เนฟสกี ้ - บั ล เล่ ต์ เพอ
ฟอร์ มานซ์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเข้ าชมพระราชวังแคทเธอรี น (Catherine Palace) หรื อหมู่บ้านพุชกิ ้น
(Pushkin Village) และบ่อยครัง้ ที่ถกู เรี ยกว่า หมู่บ้านพระเจ้ าซาร์ เพราะที่นี่เป็ น
เมืองที่พระเจ้ าปี เตอร์ มหาราชทรงพระราชทานที่ดินให้ แก่ พระนางแคทเธอรี น
ชื่อเมืองถูกเปลีย่ นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ ้น ในปี ค.ศ.1937 เพราะกวี
เอกผู้นี ้เคยผ่านการศึกษาในโรงเรี ยนที่เมืองแห่งนี ้ ตัวพระราชวังสร้ างขึ ้นในปี
ค.ศ.1756
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลีย่ นผู้มีชื่อเสียงและได้ รับการยอมรับว่า
พระราชวังแห่งนี ้มีความสวยงามไม่แพ้ พระราชวังใดๆในโลก
ชมห้ องอัมพัน
(Amber Room) เป็ นสุดยอดงานศิลป์ ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ ที่
ช่างจากเยอรมันสร้ างให้ แก่ปราสาทของกษัตริ ย์ฟรีดริ ชที่ 1 แห่งปรัสเซีย
ประกอบด้ วย แผ่นไม้ โอ๊ กขนาดใหญ่ 6 ชิ ้น เนื ้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับ
อาพัน 6 ต้ น พร้ อมกระจกผนังและโมเสกอัญมณีมคี ่าจากอิตาลี ห้ องอาพันถูก
สร้ างขึ ้นใหม่ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา ปัจจุบนั ราคาประเมินคร่ าวๆ มากกว่า 142
ล้ านดอลล่าห์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์ มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage Art
Museum & Winter Palace) พระราชวังอันยิ่งใหญ่อดีตที่ประทับของซาร์ แห่ง
รัสเซีย ประกอบด้ วยห้ องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้ อง มีบนั ไดกว่า 200 บันได
และความยาวของระเบียงยาวกว่า 30 กิโลเมตร เป็ นที่เก็บสมบัติล ้าค่าของ
ราชวงศ์ รวมทั ้งสมบัติจากทัว่ โลกกว่า 2.7 ล้ านชิ ้น รวมทั ้งภาพเขียนของจิตรกร
เอกชั ้นเยี่ยมของโลกมากมาย อาทิ ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่ ราฟาเอล, เอล
เกรโก้ , แวนโก๊ ะ, ปิ กสั โซ่และศิลปิ นอื่นๆ จากนั ้น อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ย่าน
ถนนเนฟสกี ้ ถนนประวัติศาสตร์ สร้ างขึ ้นตั ้งแต่ปี 1710 มีความยาวกว่า 4.5
กิโลเมตร เรี ยงรายไปด้ วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
***พร้ อมนาท่านชมการแสดงบัลเล่ต์ (Russian Ballet) ศิลปะการเต้ นระบา
ปลายเท้ าที่งดงามและมีชื่อเสียงไปทัว่ โลกซึง่ จะให้ ประสบการณ์ไม่ร้ ูลมื จบการ
แสดงนาคณะเดินทางกลับสูท่ ี่พกั ***
นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี กั RADISSON ROYAL HOTEL ST.PETERSBURG 5*
(พัก 3 คืน) หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

วังยูซูสปอฟ (รัสปูตนิ ) - สนามบินพัลโกโว - สนามบินโดโมเดโดโว
(มอสโคว์ ) - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
น าท่ า นเข้ าชมวั ง ยู ส ซู ป อฟ (Yusupov Palace) สร้ างในปี ค.ศ. 1770 โดย
สถาปนิกชาวฝรั่ งเศส วังแห่งนีไ้ ด้ ตกเป็ นของ Princes Yusupov โดยสืบมรดก
ตกทอดกันมา และในปี 1830-1838 มี การบูรณะครั ง้ ใหญ่ โดยสถาปนิก A.
Mikhailov มี ก ารสร้ างเพิ่ ม เติ ม ออกแบบสวนเพิ่ ม ให้ ดู ส วยงามมากยิ่ ง ขึ น้
ปรั บปรุ งระบบไฟฟ้า ระบบทาน ้าร้ อน การประปาต่าง ๆ โรงละคร ห้ อ งพักใน
สไตล์แขก (Moorish Room) วังแห่งนี ้โด่งดังไปทั่วโลก เพราะเป็ นที่วางแผนและ
ฆาตกรรมรั ส ปูติ น จอมราคะ การวางแผนสัง หาร รั ส ปูติ น มี ก ารจ าลอง
เหตุการณ์ ด้วยหุ่นขี ้ผึ ้ง เพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้ เห็นบรรยากาศในวันลอบสังหาร

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com

อาทิตย์
Buffet

Local

Chinese

www.radissonblu.com

จันทร์
Buffet
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

11.00 น.
12.30 น.
18.25 น.

วันที่เจ็ด

รัสปูติน ผู้โค่นบัลลังค์พระเจ้ าซาร์ นิโคลัสที่ 2 และคาสาบอันน่าพิศวง ที่ไม่มีใคร
หาคาตอบได้ รั สปูตินถูกสังหารโดยการให้ ดื่มยาพิษแต่ไม่ตาย ทีมสังหารไล่ยิง
ยิงซ ้าอีกหลายนัด แล้ วจับมัดโยนลงแม่น ้าที่เย็นยะเยือกจนเสียชีวิต
นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติพลั โกโว (เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก) เพื่อต่อ
เครื่ องกลับกรุงเทพฯ
เดินทางสูก่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ S7040
นาคณะออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

อังคาร

07.30 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั ้น)
กาหนดวันเดินทาง
23-29 ตุลาคม 2562
ค่าทัวร์ ต่อท่าน :
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
96,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
86,000. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
77,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single Bed Room)
16,000. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
-23,000. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ
-18,000.ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบินไทย และตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศรัสเซีย รวมค่าภาษีและส่วนเพิ่มของ
น ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมทีร่ ะบุ
 ค่าเข้ าชมพระราชวังเครมลิน (Great Kremlin Palace) / พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอร์ รี่ (The State Armory) / ป้อมปี
เตอร์ แอนด์ปอล / วิหารเซ็นไอแซค (St. Isaac's Cathedral) / พิพิธภัณฑ์เฮอร์ มิเทจและพระราชวังฤดูหนาว /
ดินเนอร์ ที่วงั Nikolaevsky Palace / การแสดงบัลเล่ต์ (Russian Ballet Performance) / พระราชวังแคทเธอ
รี น (Catherine Palace)
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ใน
กรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งส่วน
ใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ
(Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 € / ท่าน / วัน
 ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยว
และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ
สูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี
จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรค
ประจาตัวค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่าน
ละ 1 ใบเท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่
ท่านรู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการ
เดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3
วันนับจำกวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
ล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ทีม่ ีระบุอยูช่ ดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

หมายเหตุ

1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงินค่า
บริการที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ

หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธรุ กิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้ นบั ตั ้งแต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้
ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหากท่านไม่
แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND
ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่
กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั ้น ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสาย
การบินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมี
ความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และ
ไม่มอี ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่าง
กันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้ องแบบ DOUBLE
SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชม
นั ้น ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่
นั ้น ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใด
ให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจาก
เจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน
การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผู้โดยสารชั ้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่าน
ละ 1 ใบเท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท /
ท่าน
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การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนด
ที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ น
หมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด
ประเทศไทยและรัสเซีย มีข้อตกลงร่ วมกันในการยกเว้ นการตรวจลงตราวีซ่า
ที่เป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวที่ไม่เกิน 30 วัน ผลของสัญญาทาให้ ทั ้งคนไทยและรัสเซีย
สามารถเข้ าเดินทางไปเที่ยวในประเทศคู่สญ
ั ญาได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง
โดยพาสปอร์ ตของผู้เดินทางต้ องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com

หน้ า 9 จาก 9

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

