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รหัสโปรแกรม : 27569 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอสโคว-์เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน 7วนั 4คืน 
ชมพระราชวงัฤดรู้อน-โบสถห์ยดเลือด-ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล- 

วิหารเซ้นตไ์อแซค-พระราชวงัเครมลิน-จตัรุสัแดง-เชค็อิน@วิหารเซนตบ์าซิล 
ชมสถานีรถไฟใต้ดิน-ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้ากมุและตลาดสินค้าพืน้เมือง 
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โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)  
 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเยอืนดนิแดนประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี ซึง่เป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงกำรปกครองจำก
ระบบสมบูรณำญำสทิธริำชยม์ำเป็นระบบกำรเมอืง กำรปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสตใ์นแนวมำรก์ซสิตไ์ด้
ส ำเรจ็ตัง้แต่ ค.ศ.1917 และปัจจบุนัไดป้รบัเปลีย่นกำรปกครองและเศรษฐกจิมำสู่ระบบประชำธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลำด
เปิด และรอกำรมำเยอืนจำกนักท่องเทีย่วทัว่โลก กบัสถำนทีน่่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำยรวมทัง้ประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำน 
มอสโคว ์  เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิำสตรอ์นัเก่ำแกแ่ละยำวนำน 
เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัและยงัเป็นเมอืงหลวงเก่ำของสหพนัธรฐัรสัเซยี ตัง้แต่สมยัของพระเจำ้ 
   ปีเตอรม์หำรำช ทีน่ ำควำมเจรญิมำสู่ประเทศรสัเซยีแบบยุคใหม ่
พชุก้ิน เมอืงทีต่ัง้ของสถำนทีท่่องเทีย่วทีม่คีวำมส ำคญัต่อประวตัศิำสตรข์องประเทศหลำยๆแห่ง ไม่ว่ำจะ

เป็นโบสถ ์พระรำชวงั สวนสำธำรณะ และอืน่ๆอกีมำกมำย 
 

ก าหนดการเดินทาง   3-9 มิ.ย./ 24-30 มิ.ย./ 28 ก.ค.-03 ส.ค./ 11-17 ส.ค./ 23-29 ก.ย.2566 
    13-19 ต.ค. / 21-27 ต.ค. / 28 ต.ค.-03 พ.ย.2566 
 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภมิู 
18.00 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8-9 เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ Row T  
 สายการบิน Emirates Airlines เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ

สมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการท่ีได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมือ่เปล่ียนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

21.00 น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK-373 
 

วนัท่ีสอง  ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์-มอสโคว ์(รสัเซีย)-สแปรโ์รวฮิ์ล-สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว-์ 
  โบสถเ์ซ้นต์เดอซาเวียร ์- ตลาดอิสมายลอฟสก้ี 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินนครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง (ดไูบเวลาช้ากวา่

ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
02.00 น.  ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK-129 
06.35 น. เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ย่านใจกลางกรงุมอสโคว ์Moscow   
 น าท่านสู่ “เนินเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์Sparrow Hills” จุดชมววิทีม่องเหน็ทศันียภาพของกรุงมอส

โควทีอ่ยู่เบือ้งล่างไดโ้ดยทัง้หมด ปัจจบุนัพืน้ทีด่งักล่าวเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์และเป็นจุดชมววิที่
สวยทีสุ่ดในมอสโคว ์และชมสถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์Moscow Metro ใหท้่านชมความลงตวัของการ
ผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรปูแบบโดยเฉพาะการตบแตง่ของแต่ละสถานีนัน้มี
ความแตกต่างกนัดว้ย ประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครื่องแกว้ หนิแกรนิต หนิอ่อน ลว้นแลว้แตป่ราณีต
สวยงาม หากไดม้าเยอืนแดนหมขีาวแห่งนี้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย น าท่านชมวิหารเซน็ต์เดอะซาเวียร ์Cathedral of Christ The Saviour  สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมยั

พระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัญตูาแด่พระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ย
ปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี ปัจจุบนัวหิารนี้ใชใ้นการ
ประกอบพธิกีรรมส าคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี และน าท่านสู่ยา่นตลาดอิสมายลอฟสก้ี Ismaylovsky 
Market ศูนยก์ลางการคา้ขายของทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงมอสโคว ์อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืง
นานาชนิด ในราคาทีถู่กทีสุ่ด อาทเิช่น นาฬกิารสัเซยี, ตุ๊กตาแมลู่กดกหรอืมาโตรชกา, ผา้คลุมไหล่, อ าพนั, 
ของทีร่ะลกึต่างๆ และอื่นๆ อกีมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Moscow Izmailovo Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม  มอสโคว-์พระราชวงัเครมลิน-จตัุรสัแดง-ห้างสรรพสินค้ากมุ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมบริเวณรอบนอกของพระราชวงัเครมลิน  (บรเิวณดา้นในของพระราชวงัเครมลนิ-ปิดชัว่คราว
และยงัไม่มกี าหนดการเปิดใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชม) น าท่านชมและถ่ายรปูภายนอกพระราชวงัเครมลนิ
สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวตัศิาสตรร์สัเซยี ทีม่อีายยุาวนานกว่า 850 ปี 
ปัจจบุนัพระราชวงัเครมลนิเป็นพพิธิภณัฑ์และทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิาร
ต่างๆ จากนัน้ชมพิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์ซึง่เป็นทีเ่กบ็สมบตัลิ ้าค่าของกษตัรยิร์สัเซยี อนัไดแ้ก่ บลั
ลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราชรถทองค า, เครื่องบรรณาการจากราชวงศต์่างๆ ในยโุรปรวมถงึไขอ่สีเตอรท์ี่
หาชมไดย้ากยิง่ ชมโบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงทีเ่ก่าแก่ส าคญัและใหญ่ทีสุ่ดในเขตพระราชวงัเครมลนิ โดย
สรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าทีม่มีาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพธิรีาชาภเิษก ผ่านชมป้อมปืนใหญ,่ ผ่านชมหอ
ระฆงัพระเจา้อวีานและระฆงัยกัษ์ทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก (หมายเหตุ: จ ากดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ 4 
รอบเท่านัน้คอื 10.00 /12.00 / 14.30 / 16.30 น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันัน้กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง
เคร่งครดั)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย น าท่านสู่จตุัรสัแดง Red Square ทีม่คีวามส าคญัในหน้าประวตัศิาสตรก์ารเมอืงรสัเซยี เป็นสถานทีส่ าคญั
ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตัุรสัทีส่วยงามทีสุ่ดในโลกดา้นหน้าจตัุรสัแดงนัน้เป็นทีต่ัง้ของกโิลเมตร
ทีศู่นยข์องรสัเซยีและมลีานกวา้งของจตัุรสัแดงนี้มพีืน้ทีก่วา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าทีเ่ป็น
สถานทีจ่ดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายยุคหลายสมยั ใหท้่านถ่ายรปูกบัวิหารเซน็ต์บาซิล 
สญัลกัษณ์ของกรุงมอสโคว์ทีม่ยีอดโดม 9 ยอดหลากสสีนัสวยงามจนนักท่องเทีย่วเรยีกกนัว่าโบสถ์ลูกกวาด 
สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณโดยหลงัจากสรา้งเสรจ็สถาปนิกกถ็กูควกัดวงตาทัง้สองขา้งเพื่อไม่ใหส้ถาปนิก
ผูน้ัน้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านี้ไดอ้กี   จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีห้่างสรรพสินค้ากมุ Gum 
Department Store ทีห่รหูรามากทีสุ่ดในรสัเซยี แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่โลก เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
ของเศรษฐรีสัเซยี ตวัอาคารและภายในตกแตง่อย่างงดงามหรหูรา   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Moscow Izmailovo Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่ มอสโคว-์รถไฟ Sapsan Train-เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พระราชวงัฤดหูนาว-ป้อมปีเตอรแ์อนด์
พอล 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟในกรุงมอสโคว ์น าท่านนัง่รถไฟความเรว็สูง Sapsan Train สู่นครเซน้ตปี์

เตอรส์เบริก์  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)   
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมอืง จดุทีจ่อดรถกบัตวัสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 
500-800 เมตร ซึง่ท่านจ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตวัท่านเอง*** 
จนกระทัง่เดนิทางถงึสถานีรถไฟเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ รถโคช้รอรบัทีส่ถานีรถไฟ จากนัน้น าท่านผ่านชมนคร
เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ St.Petersburg นครทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและถอืไดว้่าเป็นเมอืงทีส่วยงามทีสุ่ด
แห่งหนึ่งของโลก เพราะประกอบดว้ย 44 เกาะทีเ่ชื่อมต่อกนัดว้ยแม่น ้า-ล าคลองอกี 86 สาย สวยงามจนไดร้บั
ฉายาว่า “ราชนิแีหง่ยโุรปเหนือ”  อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงเก่าของรสัเซยีมานานกว่า 200 ปี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดนิทางเพื่อชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัฤดหูนาวหรือ Hermitage Museum  ทีป่ระกอบดว้ย

หอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนี้เคยใชเ้ป็นทีร่บัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชักาลที ่5  
ของไทย พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉายพระฉายาลกัษณ์ กบัพระเจา้ซาร ์นิโคลสัที ่2 ของรสัเซยีดว้ย  ปัจจุบนัไดถู้กใช้
เป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ทีเ่กบ็รวบรวมงานศลิปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ ภาพเขยีนของจติร
กรเอกของโลก อาท ิลโีอนาโด ดาวนิซี่,  ปิกสัโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วย
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ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่วงพระราชวงัเฮอรมิ์เทจอาจจะมีการปิดเขา้ชม ซ่ึงส่วน
ใหญมิ่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า ดงันัน้ หากวนัท่ีเดินทาง ตรงกบัช่วงท่ีปิดเขา้ชม จะเปล่ียนไปเข้า
พระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักล่าว)   
และแวะชมป้อมปีเตอรแ์อนด ์พอล Peter and Paul Fortress ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นทีค่มุขงันกัโทษทาง
การเมอืงเป็นป้อมปราการทีส่รา้งขึน้พรอ้มๆ กบันครเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสานทีเ่กบ็พระศพ
ของสมาชกิในราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองค ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Park Inn Pulkovkaya Hotel, St.Petersburg หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า   เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-วิหารเซ้นต์ไอแซค-โบสถห์ยดเลือด 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปีเตอรฮ์อฟหรือปีเตอรก์อฟ Peterhof, Pertergof  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของพระราชวงัฤดู
ร้อนเปโตรควาเรสต์  Petrodvorets หรอื Grand Palace (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ทีส่รา้งขึน้ใน
สมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราชพระต าหนักทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น  Russian Versailles  เป็นพระราชวงัทีง่ดงามโดดเด่น
ดว้ยอุทยานน ้าพทุีพ่วยพุ่งมาจากรปูปัน้สทีองและทีต่่าง ๆ มากกว่า 100 แหง่ ส่วนภายนอกประดบัตกแตง่
ดว้ยพฤกษานานาพรรณและน ้าพุอนัตระการตาสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรัง่เศส  
(กรณีทีพ่ระราชวงัปิดจะเปลีย่นไปเขา้พระราชวงัอืน่หรอืสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ตามความเหมาะสม)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านชมมหาวิหารเซ้นต์ไอแซค St. Isaac’s Cathedral สรา้งขึน้อย่างสวยงามยิง่ใหญ่ โดยไดร้บัการ

ออกแบบจากสถาปนิกชาวฝรัง่เศส โดยใชเ้วลาสรา้งถงึ 40 ปี ยอดโดมท าดว้ยทองค าแผ่นหนักถงึ 100 
กโิลกรมั  นับเป็นวหิารทรงโดมทีส่งูทีสุ่ดในโลก โบสถ์ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนี้ เป็นทีน่บัถอืของชาวเมอืงอย่างมาก
เน่ืองจากครัง้หนึ่งตวัเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แตว่หิารเซน้ตไ์อแซคแห่ง
นี้กลบัอยู่รอดปลอดภยั  และชมโบสถห์ยดเลือด Church of the Savior on the Spilled Blood แห่งนี้ถูก
สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2 บรเิวณทีถู่กลอบปลงพระชนมใ์นปี คศ.1881 พระองค์
ทรงไดร้บับาดเจบ็สาหสัก่อนทนพษิบาดแผลไม่ไหวเสดจ็สวรรคตไปในทีสุ่ด จงึท าใหเ้กดิโบสถ์หยดเลอืด หรอื
อกีเรยีกชื่อว่า โบสถ์แห่งการคนืชพี โดยเป็นการสรา้งจากเงนิบรจิาคของประชาชนทัว่ประเทศรสัเซยี ใชเ้วลา
ก่อนสรา้งยาวนานว่า 20 ปี เป็นงานศลิปะแบบรสัเซยีดัง้เดมิทีส่วยงามตระการตา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Park Inn Pulkovkaya Hotel, St.Petersburg หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห่ก   เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน-พระราชวงัแคทเธอรีน- ช้อปป้ิงถนนเนฟสก้ี-สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองพชุก้ิน Pushkin (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วทีม่ี
ชื่อเสยีงทีสุ่ดของรสัเซยี ตัง้อยูใ่นเขตนครเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าเนวาแม่น ้าสายส าคญัอกีสาย
ของประเทศ จากนัน้น าท่านชมพระราชวงัแคทเธอรีน Catherine Palace พระราชวงัฤดรูอ้นทีม่ชีื่อเสยีง
มากแห่งหนึ่งของโลก ทีม่สีวนสวยทีต่ัง้อยู่บนพืน้ทีก่ว่า 107 เฮคเตอร ์ภายในสวนแบ่งออกเป็นสวนแบบเก่า
และสวนแบบองักฤษ ซึง่ถูกคัน่กลางดว้ยบ่อน ้าขนาดใหญ่ อกีทัง้ยงัมพีาวลิเลีย่นที่สวยงาม ซึง่มคีวามส าคญั
ทางสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหนึ่งของเมอืง เป็นพระราชวงัหลวงอนัเป็นทีพ่กัผ่อนในฤดรูอ้น
ของพระมเหสอีงคโ์ปรดคอืพระนางแคทเธอรนีที ่1 เป็นสถาปัตยกรรมแบบคลาสสกิ ตกแตง่ประดบัประดา
ผนังหอ้งดว้ยลายปนูปัน้ต่างๆ เพดานเขยีนภาพเฟรสโกท้ีม่คีวามสวยงามและนอกจากน้ียงัมหีอ้งอ าพนัหรอื 
Amber Room ทีม่ภีาพทีใ่ชต้กแต่งตามผนังและเพดานส่วนใหญส่รา้งขึน้จากอ าพนัตกแตง่ดว้ยทองค าเปลว
และกระจกอย่างวจิติรงดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านผ่านชมโบสถนิ์โคลสั St.Nicholas Naval Cathedral มหาวหิารแห่งการเดนิเรอื มผีนังสนี ้าเงนิที่

งดงามและเป็นทีร่กัใคร่ทัง้ในหมูท่หารของกองทพัเรอืของรสัเซยี มหาวหิารแหง่นี้ตัง้ชื่อตามนักบญุนิโคลสัซึง่
เป็นนักบุญองคอ์ุปถมัภน์ักเดนิเรอื และใหท้่านเดนิช้อปป้ิงถนนเนฟสก้ี Nevsky Prospekt เป็นทีรู่จ้กักนัดี
ในฐานะถนนประวตัศิาสตร ์ศูนยก์ลางของนครเซนตปี์เตอรส์เบริท์ีม่คีวามยาวของถนนมากถงึ 4.5 กโิลเมตร 
มสีถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรอืนตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่18-20 ทีเ่รยีงรายอยู่รมิสองขา้งทาง เป็นจุดศูนย์รวมทัง้
ย่านการคา้  โรงละคร โรงแรม รา้นอาหารมากมาย อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้หลากหลายตามอธัยาศยั 
** เพื่อความสะดวกในการเลอืกซื้อสินค้า อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั **  
จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเตรยีมตวัเดนิทางสู่สนามบินนครเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ (เน่ืองจากการจราจร
ค่อนข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจ าเป็นต้องเผ่ือเวลาในการ
เดินทางสู่สนามบิน 

23.15 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK-176 
 

วนัทีเ่จด็ ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์- สนามบินสุวรรณภมิู 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.40 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK-372 
19.15 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
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   **กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ      
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ีไดม้ีการ
ด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง  3-9 มิ.ย./ 24-30 มิ.ย./ 28 ก.ค.-03 ส.ค./ 11-17 ส.ค./ 23-29 ก.ย.2566 
    13-19 ต.ค. / 21-27 ต.ค. / 28 ต.ค.-03 พ.ย.2566 
 

Highlight Russia 2 Cities (DME-LED) 
มอสโคว-์เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน 7 วนั 4 คืน /EK 

มิ.ย.- ก.ย.2566 ต.ค.2566 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ 72,995 75,995 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน) 72,995 75,995 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) มเีตยีงเสรมิ 70,995 73,995 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 8,500 8,500 
ส าหรบัท่านทีม่ตีัว๋โดยสารเครื่องบนิแลว้ ราคาทวัรท์่านละ 36,995 37,995 

 

  **ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าทิปไกดท้์องถ่ิน, ค่าคนขบั, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,300 บาท เรียกช าระพร้อมค่าทวัร ์** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 

อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท่์านละ 30,000 บาท 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
**กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าและเชค็กบับริษทัฯทวัรก่์อนท าการออกตัว๋โดยสาร**  
 



Highlight Russia 2 Cities7D4N/EK, Jun-Oct 2023  8 | P a g e  

 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates Airlines เสน้ทางกรุงเทพฯ-มอสโคว ์// เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์-กรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั 
• ค่ารถไฟด่วน High Speed Train (2nd class) จากมอสโคว-์เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ในกรณีทีโ่รงแรมไมม่ ีTriple Room ตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษสี าหรบันักท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร,ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซื้อประกนัสุขภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

• ค่าภาษีน ้ามนัเชื้อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเกบ็ ณ 
วนัท่ี 20 มี.ค.2566 ***หากมีเปล่ียนแปลงตัว๋โดยสารหรือเพ่ิมเติมภายหลงัหรือมีการเปล่ียนแปลงอตัราการผกผนั
ค่าน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพ่ิมตามกฎและเง่ือนไขของสายการบิน*** 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,พนักงานขบัรถและทิปหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ท่านละ 2,300 บาท (เรียกช าระ

พร้อมค่าทวัร)์ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการบรกิาร

ยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญาณ wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)  
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิก่อนเดนิทางเขา้ประเทศรสัเซยีและก่อน
เดนิทางกลบัประเทศไทยหรอือืน่ๆ (ถา้ม)ี ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 



Highlight Russia 2 Cities7D4N/EK, Jun-Oct 2023  9 | P a g e  

 

 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทกุท่านที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนัดหมายการท าวซี่าโดยละเอยีด เพื่อทางเจา้หน้าทีจ่ะ
ด าเนินการนัดหมายยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท านัดหมาย 

ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ 
ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

 
การช าระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหน่ึงท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดย
เรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร์ สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 35 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
 

การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 35 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า 
และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหตุ  
o ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้รสัเซยีไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไมน้่อยกว่า 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ารรบัรอง และควรมเีอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พาสปอรต์ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กอง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัรท์ีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วน
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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