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Russia 7 Days 

บนิลดัฟ้าเปิดดนิแดนหลงัม่านเหล็ก สมัผัสดนิแดนหมขีาว “รัสเซยี” อดตีประเทศมหาอ านาจซกีโลกสงัคมนยิม ที่

ปัจจุบันระบอบการปกครองเป็นประชาธปิไตยแบบตะวนัตก ความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัสถาปัตยกรรมของรัสเซยี หลงั

ป้อมปราการ เครมลนิ ก าแพง โบสถร์ูปโดมหัวหอม ลว้นงดงามเกา่แกด่ัง่ภาพในจนิตนาการ น าท่านท่องเทีย่วชมเมอืง

มอสโควแ์ละเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ ทีม่คีณุคา่ทางประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และสถาปัตยกรรม กบัเรือ่งราวตา่ง ๆ ทีก่ าลงั

น าท่านไปสมัผัส ดว้ยบรกิารครบถว้นสมบรูณแ์บบ จากทมีงานมอือาชพี 

  

RADISSON COLLECTION 
HOTEL MOSCOW  5* 
(2 NIGHTS) 

  

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

วนัแรก กรงุเทพฯ - กรงุมอสโคว ์(รสัเซยี) จนัทร ์

11.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู3 เคานเ์ตอร ์D (9-12) สายการ

บนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการ

เช็คอนิ จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 
 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯ ไดจ้ัดเตรยีมการเดนิทางของคณะทัวร ์15 วนักอ่นการ

เดนิทาง โดยซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมทีพ่ัก, รา้นอาหาร 

ตลอดจนสถานทีเ่ขา้ชมตา่งๆ เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทัวร ์ใน

กรณีทีเ่กดิเหตกุารณอ์นัสดุวสิยั อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การลา่ชา้ของ

สายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต ิรวมถงึการถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนั

เป็นผลท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอื ไม่สามารถเดนิทางไปยงัจุดหมาย

ปลายทางไดต้ามโปรแกรม หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

โปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ทีท่่านไดช้ าระมาแลว้ 

เพราะทางบรษัิทฯ ไดม้กีารตกลงช าระคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไวล้ว่งหนา้แลว้ 

และหากมคีา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากในรายการทัวร ์หัวหนา้

ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

14.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซยี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ

ที ่ TG974  

 

19.45 น. ถงึสนามบนิ Domodedovo Airport มอสโคว ์หลงัผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ รถโคช้รอรับคณะออกเดนิทางสูก่รุงมอสโคว ์

(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยีและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของ

ประเทศ เมอืงเกา่แกท่ีม่อีายุครบ 850 ปีในปี ค.ศ.1997 ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

แม่น ้ามอสควา (Moscow River) ชมอาคารบา้นเรอืนตา่งๆ ทีเ่ป็น  

http://www.followmeholiday.com/
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สญัลกัษณเ์ฉพาะของประเทศ 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั RADISSON COLLECTION HOTEL 

MOSCOW 5* หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั  

www.radissoncollection.
com  
 

วนัทีส่อง  เทีย่วกรงุมอสโคว ์- พระรำชวงัเครมลนิ พพิธิภณัฑอ์ำรเ์มอรร์ ี ่- 

จตัุรสัแดง - โบสถเ์ซนตบ์ำซลิ – ชอ้ปป้ิงถนนอรำบตั 

องัคำร 

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (GREAT KREMLIN PALACE) 

สญัลกัษณแ์ห่งอดตีอนัยิง่ใหญ่ ศนูยก์ลางแห่งประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม

และสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกข่องรัสเซยี  ตัง้อยู่บนเน้ือทีก่วา่ 170 ไร่ รอบ

ลอ้มดว้ยก าแพงสแีดงและหอคอย (และดาวแดงอนัลอืชือ่) ภายในมี

วหิารดอรม์ชิัน่,   พระราชวงักราโนวติายา ซึง่เคยเป็นทีป่ระกอบพระราช

พธิขีองพระเจา้ซารเ์กอืบทุกพระองค,์ วหิารอนันซเิอชัน่ วหิารสว่น

พระองคข์องราชวงศร์ัสเซยี, วหิารอารค์แองเจิล้ พรอ้มโดมสเีงนิ 5 โดม, 

ทีท่ าการรัฐสภา, ปืนใหญ่ของพระเจา้ซาร,์ ระฆังใหญ่หนัก 210 ตนั ชม

สวนร่มรืน่ภายในพระราชวงั จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี ่

(The State Armory) ซึง่ถอืวา่เป็นพพิธิภัณฑท์ีร่ ่ารวยทีส่ดุของประเทศ 

เป็นสถานทีท่ีใ่ชเ้ก็บรวบรวมศาสตราวธุ, ขมุทรพัย ์เครือ่งประดบัทีไ่ดจ้าก

การรบิมาจากสงครามทัง้มงกฎุ, เพชรนลิจนิดาและสิง่ของมคีา่มากมาย

มหาศาล รวมถงึเครือ่ง ราชอสิรยิาภรณข์องพระเจา้ซาร ์เครือ่งเงนิ เครือ่ง

ทอง ทีจ่ะท าใหท้่านลมืความร ่ารวยและความยิง่ใหญ่จากพพิธิภัณฑ์

ตา่งๆ ในโลกทีท่่านเคยชม  จากนัน้น าท่านเทีย่วชมย่านธุรกจิการคา้

ตา่งๆ จากนัน้น าท่านสูบ่รเิวณจัตรุัสแดง (Red Square) ถอืเป็นหัวใจของ

กรุงมอสโควแ์ละประเทศรัสเซยี ทีม่เีหตกุารณส์ าคญัตา่งๆเกดิขึน้ ทีน่ี่เคย

ใชเ้ป็นทีช่มุนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวยีต อาคาร

หา้งสรรพสนิคา้ GUM ทีม่สีถาปัตยกรรมเกา่แก,่ โบสถเ์ซน็ตบ์าซลิ 

(St.Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมทีแ่สนวจิติรพสิดารงดงามแปลกตา 

สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานจอมโหดในศตวรรษที ่16 เพือ่เป็นการเฉลมิ

ฉลองชยัชนะของทหารรัสเซยีในการยดึครองแควน้คาซาน   

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Local 

บ่าย น าท่านชมวหิารเซ็นตซ์าเวยีร ์วหิารทีส่ าคญัของนกิายรัสเซยีนออโท

ดอกซ ์ใชป้ระ กอบพธิกีรรมใหญ่ ๆ ระดบัชาต ิสรา้งเพือ่ร าลกึถงึพระเจา้

ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ผูซ้ ึง่สามารถขบัไลก่องทพันโปเลยีนไปได ้

ภายในตกแตง่สวยงามจากสถาปนกิเลือ่งชือ่มากมาย ในปี ค.ศ.1990 

ประชาชนชาวรสัเซยีชว่ยกนับรจิาค เพือ่บูรณะขึน้มาใหม ่เน่ืองในงาน

เฉลมิฉลองครบรอบ 850 ปีแห่งการสถาปนากรุงมอสโคว ์จากนัน้น าท่าน

สูถ่นนอราบัต เพือ่เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ อาท ิตุก๊ตาแม่ลกูดก เป็นตน้ 

 

18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Chinese 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั RADISSON COLLECTION HOTEL 

MOSCOW 5* หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั  

www.radissoncollection.
com  

วนัทีส่ำม มอสโคว ์– สถำนไีฟใตด้นิ - รถไฟควำมเร็วสูง SAPSAN -        

เซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ 

พุธ 

http://www.followmeholiday.com/
http://www.radissoncollection.com/
http://www.radissoncollection.com/
http://www.radissoncollection.com/
http://www.radissoncollection.com/
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08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านชมสถานีรถไฟใตด้นิทีเ่ปิดใหส้าธารณชนใชบ้รกิาร เมือ่วนัที ่15 

พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย รวมระยะทาง 360 กโิลเมตร 

และไดร้ับการยอมรับวา่เป็นสถานีรถไฟใตด้นิทีส่วยงามทีส่ดุในโลก 

งดงามดว้ยงานทางดา้นสถาปัตยกรรมทีป่ราณีตออ่นชอ้ยสวยงาม  ตาม

ฝาผนังเพดานของสถานี ประดบัดว้ยภาพวาดสนี ้ามัน  โคมไฟครสิตลั

หรูหราออกแบบตกแตง่ทีแ่ตกตา่งไปตามยุคสมยั เชน่ กระจก, โมเสก 

ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึง่ไดร้ับเหรยีญทองชนะเลศิการประกวด

ในงานนทิรรศการนานาชาตทิีน่ครนวิยอรค์ เมือ่ปี ค.ศ. 1938  สถานี 

Kropotkinskayab และ Komsomolskaya  ทีไ่ดร้ับรางวลักรังคป์รซี ์  

**หมายเหต ุ  การเขา้ชมสถานีรถไฟอาจเปลีย่นเป็น 3 ใน 10 สถานีที่

สวยตดิอนัดบัโลก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร หรอืการปิดถนนในวนั

และเวลาดงักลา่วเป็นส าคญั 

 
 

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Local 

15.40 น. น าท่านเดนิทางโดยรถไฟความเร็วสงู SAPSAN จากกรุงมอสโคว-์เซ็นตปี์

เตอรเ์บริก์ ใชค้วามเร็วประมาณ 250 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง (ประมาณ 3 

ชัว่โมง 50 นาท)ี 

 

19.27 น. ถงึสถานีรถไฟ นครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ รถโคช้รอรับท่านเดนิทางสู่

ภัตตาคาร 

 

20.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  Local 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั RADISSON ROYAL HOTEL 

ST.PETERSBURG 5* (พกั 3 คนื) หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั  

www.radissonblu.com  

วนัทีส่ ี ่ ปีเตอรฮ์อฟ พระรำชวงัฤดูรอ้น - ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – ดนิเนอร์

ในวงันโิคลสักี ้

พฤหสับด ี

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเดนิทางสูพ่ระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ Peterhof หรอื Petrodvorets  

ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลบอลตคิ เป็นพระราชวงัทีส่วยงาม โดดเดน่ ไม่เหมอืน

ใคร สรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช สถานทีแ่ห่งน้ีสรา้งขึน้

เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนและลา่สตัวใ์นฤดรูอ้นของกษัตรยิร์ัสเซยี ซึง่

ประกอบไปดว้ยตวัพระราชวงั สวนตอนลา่งและสวนตอนบน แมว้า่ตวั

พระราชวงัแหง่น้ีจะไม่ใหญ่มาก แตก็่เต็มไปดว้ยบรรยากาศแห่งการ

พักผ่อนในชว่งฤดรูอ้น งดงามและรม่รืน่ น าท่านชมบรรยากาศสวนสวน

สวยบรเิวณพระราชวงัและเก็บภาพความประทับใจ   

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Local 

บ่าย น าคณะเขา้ชมป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล เริม่กอ่สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ.1712 

แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ.1733 สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เป็น

สถาปัตยกรรมแบบบาร็อก ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน 

Domenico Andrea Trezzini เพือ่เป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทาง

ศาสนา ตัง้ชือ่โบสถต์ามชือ่นักบุญ 2 องค ์ผูท้ าหนา้ทีเ่ผยแพร่ศาสนาคอื 

นักบุญปีเตอรแ์ละนักบุญพอล ซึง่ประชาชนนับถอืเป็นอยา่งมาก ความสงู

ของยอดโบสถ ์122.5 เมตร หลงัจากการสวรรคตของพระเจา้ปีเตอรม์หา  

http://www.followmeholiday.com/
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ราช ตวัโบสถไ์ดเ้ปลีย่นเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระองคแ์ละองคต์อ่ๆมา  

รวมทัง้พระเจา้ซารน์โิลลสัที ่2 ซึง่เป็นพระเจา้ซารอ์งคส์ดุทา้ยแห่งราช

วงคโ์รมานอฟและครอบครัว ซึง่เพิง่อญัเชญิพระศพมาไวเ้มือ่ปี ค.ศ.

1998 ประกอบดว้ยพระเจา้ซารน์โิคลสัที ่2 พระนางอะเล็กซานดรา้ 

พระธดิา 3 พระองคค์อื โอลกา้, ทาเทยีน่า, อนาสตาเซยี สว่นทีไ่ม่พบคอื 

พระธดิามาเรยีและพระโอรสอเล็กซสิ  

18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืงของชำวรสัเซยี ทีว่งั 

Nikolaevsky Palace เชญิลิม้ชมิรสไขป่ลาคาเวยีร,์ เหลา้วอ้ดกา้ หรอื 

แชมเปญ พรอ้มฟังเสยีงเพลงและดนตรขีบักลอ่มในแบบรัสเซยีพืน้เมอืง 

Local 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั RADISSON ROYAL HOTEL 

ST.PETERSBURG 5* (พกั 3 คนื) หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั  

www.radissonblu.com  
 
 

วนัทีห่ำ้ วงัแคทเธอรนี (พุชกิน้วลิเลจ) - หอ้งอ ำพนั - พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ ิ

เทจ (พระรำชวงัฤดูหนำว) - ชอ้ปป้ิงถนนน เนฟสกี ้- บลัเลต่เ์พอ

ฟอรม์ำนซ ์

ศุกร ์

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine Palace) หรอืหมู่บา้นพุ

ชกิน้ (Pushkin Village) และบ่อยครัง้ทีถู่กเรยีกวา่ หมู่บา้นพระเจา้ซาร ์

เพราะทีน่ี่เป็นเมอืงทีพ่ระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงพระราชทานทีด่นิใหแ้ก ่

พระนางแคทเธอรนี ชือ่เมอืงถูกเปลีย่นเพือ่เป็นอนุสรณแ์กก่วเีอกพุชกิน้ 

ในปี ค.ศ.1937 เพราะกวเีอกผูน้ี้เคยผ่านการศกึษาในโรงเรยีนทีเ่มอืง

แห่งน้ี ตวัพระราชวงัสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1756 โดยสถาปนกิชาวอติาเลีย่น

ผูม้ชีือ่เสยีงและไดร้ับการยอมรับวา่ พระราชวงัแห่งน้ีมคีวามสวยงามไม่

แพพ้ระราชวงัใดๆในโลก ชมหอ้งอมัพัน (Amber Room) เป็นสดุยอด

งานศลิป์ยุคศตวรรษที ่18 อนัประมาณคา่มไิดท้ีช่า่งจากเยอรมันสรา้ง

ใหแ้กป่ราสาทของกษัตรยิฟ์รดีรชิที ่1 แห่งปรัสเซยีประกอบดว้ย แผ่นไม ้

โอก๊ขนาดใหญ่ 6 ชิน้ เน้ือที ่100 ตารางเมตร ประดบัอ าพัน 6 ตน้ พรอ้ม

กระจกผนังและโมเสกอญัมณีมคีา่จากอติาล ีหอ้งอ าพันถูกสรา้งขึน้ใหม่

ในชว่ง 20 ปีทีผ่่านมา ปัจจุบันราคาประเมนิคร่าวๆ มากกวา่ 142 

ลา้นดอลล่าห ์ 

 
 

 

13.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Local 

บ่าย น าเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์ฮอรม์เิทจ & พระราชวงัฤดหูนาว (The Hermitage 

Art Museum & Winter Palace) พระราชวงัอนัยิง่ใหญ่อดตีทีป่ระทับ

ของซารแ์ห่งรัสเซยี ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง มบีันได

กวา่ 200 บันได และความยาวของระเบยีงยาวกวา่ 30 กโิลเมตร เป็นที่

เก็บสมบัตลิ ้าคา่ของราชวงศ ์รวมทัง้สมบัตจิากทั่วโลกกวา่ 2.7 ลา้นชิน้ 

รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกชัน้เยีย่มของโลกมากมาย อาท ิ ไมเคลิ

แองเจโล, ดาวนิชี ่ราฟาเอล, เอล  เกรโก,้ แวนโกะ๊, ปิกัสโซแ่ละศลิปิน

อืน่ๆ  จากนัน้ อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ย่านถนนเนฟสกี ้ถนน

ประวตัศิาสตรส์รา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1710 มคีวามยาวกวา่ 4.5 กโิลเมตร เรยีง

รายไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ 

 

18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Chinese 

19.00 น. ***พรอ้มน าท่านชมการแสดงบัลเลต่ ์(Russian Ballet) ศลิปะการเตน้  

http://www.followmeholiday.com/
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ระบ าปลายเทา้ทีง่ดงามและมชีือ่เสยีงไปทั่วโลกซึง่จะใหป้ระสบการณไ์ม่
รูล้มื จบการแสดงน าคณะเดนิทางกลบัสูท่ีพ่ัก*** 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั RADISSON ROYAL HOTEL 

ST.PETERSBURG 5* (พกั 3 คนื) หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั  

www.radissonblu.com  

วนัทีห่ก วงัยูซูสปอฟ (รสัปตูนิ) - สนำมบนิพลัโกโว - สนำมบนิโดโมเดโด

โว (มอสโคว)์ - ออกเดนิทำงกลบักรงุเทพฯ 

เสำร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

10.00 น. น าท่านเขา้ชมวงัยูสซปูอฟ (Yusupov Palace) สรา้งในปี ค.ศ. 1770 

โดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส วงัแหง่น้ีไดต้กเป็นของ Princes Yusupov 

โดยสบืมรดกตกทอดกนัมา และในปี 1830-1838 มกีารบูรณะครัง้ใหญ่ 

โดยสถาปนกิ A. Mikhailov มกีารสรา้งเพิม่เตมิ ออกแบบสวนเพิม่ใหดู้

สวยงามมากยิง่ขึน้ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบท าน ้ารอ้น การประปาตา่ง ๆ  

โรงละคร หอ้งพักในสไตลแ์ขก (Moorish Room) วงัแหง่น้ีโดง่ดงัไปทั่ว

โลก เพราะเป็นทีว่างแผนและฆาตกรรมรัสปูตนิ จอมราคะ การวางแผน

สงัหาร  รัสปูตนิ มกีารจ าลองเหตกุารณด์ว้ยหุ่นขีผ้ึง้ เพือ่ใหนั้กท่องเทีย่ว

ไดเ้ห็นบรรยากาศในวนัลอบสงัหาร รัสปูตนิ ผูโ้คน่บัลลงัคพ์ระเจา้ซารน์ิ

โคลสัที ่2 และค าสาบอนัน่าพศิวง ทีไ่ม่มใีครหาค าตอบได ้รัสปูตนิถูก

สงัหารโดยการใหด้ืม่ยาพษิแตไ่ม่ตาย ทมีสงัหารไลย่งิยงิซ ้าอกีหลายนัด 

แลว้จับมัดโยนลงแม่น ้าทีเ่ย็นยะเยอืกจนเสยีชวีติ 

 

13.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Local 

14.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตพิัลโกโว (เซนตปี์เตอรส์เบริก์) 

เพือ่ตอ่เครือ่งกลบักรุงเทพฯ 

 

17.30 น. เดนิทางสูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ S71014 (17.30-19.10) 

22.00 น. น าคณะออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ 

TG975  

 

วนัทีเ่จ็ด เดนิทำงกลบัถงึกรงุเทพฯ อำทติย ์

10.50 น. น าท่านเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่วซ ึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเน่ืองจากการจดั

โปรแกรมของแตล่ะวนัเดนิทางจะไม่เหมอืนกนั  โปรแกรมท่องเทีย่วทีส่มบูรณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนั กอ่นการ

เดนิทางเท่านัน้) 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 

16-22 มนีำคม 2563 4-10 พฤษภำคม 2563 

คา่ทัวรต์อ่ท่าน :   

 ➢ ผูใ้หญ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   

➢ เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรอื 2 ท่านมเีตยีง ท่านละ  

➢ เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีง ท่านละ 

➢ พักหอ้งเดีย่วเพิม่ท่านละ (Single Bed Room) 

➢ กรณีไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ่) หักใบละ 

➢ กรณีไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ (เด็ก)     หักใบละ  

98,000.- 

88,000.- 

78,000.- 

16,000.- 

-25,000.- 

-19,000.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 

13 - 19 เมษำยน 2563 

http://www.followmeholiday.com/
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คา่ทัวรต์อ่ท่าน :   

 ➢ ผูใ้หญ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   

➢ เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรอื 2 ท่านมเีตยีง ท่านละ  

➢ เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีง ท่านละ 

➢ พักหอ้งเดีย่วเพิม่ท่านละ (Single Bed Room) 

➢ กรณีไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ่) หักใบละ 

➢ กรณีไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ (เด็ก)     หักใบละ 

103,000.- 

93,000.- 

83,000.- 

16,000.- 

-29,000.- 

-21,000.- 

คา่ทัวรร์วม : 

 

 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั สายการบนิไทย และตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศรสัเซยี รวมคา่ภาษีและสว่น

เพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่24 ธันวาคม 2563 

✓ คา่รถโคช้มาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 

✓ คา่เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Great Kremlin Palace) / พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี ่(The State Armory) 

/ ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล / พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์เิทจและพระราชวงัฤดหูนาว / ดนิเนอรท์ีว่งั Nikolaevsky 

Palace / การแสดงบัลเลต่ ์(Russian Ballet Performance) / พระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine 

Palace)  

✓ คา่โรงแรมทีพ่ักระดบั 4-5 ดาว หรอื เทยีบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, 

โรงแรมหลายแหง่สว่นใหญ่จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวนั

ดงักลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

✓ คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 € / ท่าน / วนั 

✓ คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณน์ าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง 1ท่าน 

✓ คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภัยอายุ 

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภัย 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 

บาท รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้น้ีครอบคลมุ

ถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูล

ของท่านเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

✓ ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่เกนิ 23 กโิลกรัม/ใบ 

โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่

ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์ม่รวม : 

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 %คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะ

ตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 หากท่านสนใจเดนิทางกบั Follow Me Holiday กรุณาตดิตอ่ 02-408-6777, 062-645-4945 ซึง่จะ

ดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพือ่เป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน กรุณา

http://www.followmeholiday.com/
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จองทัวรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำลว่งหนำ้ 30,000 บำทตอ่ผูเ้ดนิทำงหนึง่ทำ่น ภำยใน 3 วนันบัจำก

วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื

ลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง หากท่านไม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่

ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดงัตอ่ไปน้ี 

1. เด็กทีม่อีายุในระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ทีม่รีะบุอยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคบัใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท า

การนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้่วมคณะท่านอืน่หรอืโปรแกรม

ท่องเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวำ่สำมสบิวนั 

กอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว                 

          ใหค้นื 100% ของเงนิคำ่บรกิำร 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวำ่สบิหำ้วนั กอ่น

วนัทีน่ าเทีย่ว 

         ใหค้นื 50% ของเงนิคำ่บรกิำร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวำ่สบิหำ้วนั กอ่น

วนัทีน่ าเทีย่ว  

          ไมต่อ้งคนืเงนิคำ่บรกิำร 

 2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี้ ใหน้ ามา

หักจากเงนิคา่  

   บรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว

จะเรยีกจาก 

   นักท่องเทีย่วไม่ได ้ทัง้น้ีผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี ้

   2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ 

   2.2 ค่ามัดจ าของบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

   2.3 ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและ

มัคคเุทศก ์

 พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่นัที ่15 มถิุนายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วนั โดย

ไม่เสยีคา่ใชจ้่าย  

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทาง

กลบั ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้

http://www.followmeholiday.com/
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ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการ

บนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่่านจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ 

สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข

บางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภัยและคา่ธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที ่24 ธันวาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสาย

การบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ 

ณ วนัทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)  

 ▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของ

แตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง

อาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถ

จ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 ▪ การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานที่

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยใน

วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามที่

ระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้แต่

หากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชม

สถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee 

ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวนัเดนิทางของท่านกอ่นช าระ

เงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

 ▪ คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ท่านจะถูกเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยูโร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้

▪ ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่เกนิ 23 กโิลกรัม/ใบ  

โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้  และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่

ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

http://www.followmeholiday.com/
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และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ์

ไม่รบัภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ

ของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้ับผดิชอบตามกฎของ

กรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุ

ไม่เกนิ 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบุหรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพ

ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดแูลเป็น

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิ

กวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ประเทศไทยและรสัเซยี มขีอ้ตกลงร่วมกนัในการยกเวน้การตรวจลงตราวซีา่  

ทีเ่ป็นไปเพือ่จุดประสงคข์องการท่องเทีย่วทีไ่ม่เกนิ 30 วนั ผลของสญัญาท าใหท้ัง้คนไทยและรัสเซยี 

สามารถเขา้เดนิทางไปเทีย่วในประเทศคูส่ญัญาไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวซีา่กอ่นเดนิทาง 

โดยพาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง  

และเง ือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 
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