
 

 

รหัสทัวร B2B1900794 
ทัวรรัสเซีย The Russian Empire and Dinner Cruise 
[มอสโคว ซารกอรส เซนตปเตอรสเบิรก] 8 วัน 5 คืน (EK) 
- เที่ยวชมเมืองมอสโคว (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอํานาจ 
- เยือนซารกอรส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด 
- ชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรู  
- รับประทานอาหารระหวางลองเรือแมน้ําแมน้ําใจกลางกรุงมอสโคว  

(Dinner Cruise by Radisson Blu)  
- น่ัง High Speed Trains สูเมืองเซ็นตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg) 
- ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) 
- ชิมไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา           
 
 

 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง 

   วันที่ 03-10 มิ.ย. 62         52,900.- 

 วันที่ 08-15 ก.ค. 62  56,900.- 

 วันที่ 07-14 ส.ค. 62  55,900.- 

วันที่ 02-09, 16-23 ก.ย. 62        52,900.-                              

 วันที่ 01-08, 07-14, 14-21, 21-28 ต.ค. 62  51,900.- 

เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก 
1 กรุงเทพ  ✈ ✈ ✈  

2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร
โรว  ✈ ✈ O 

DELTA  
(Business Room) 

หรือเทียบเทา 

3 มอสโคว – ซารกอรส – วิหารเซนตซาเวียร - 
สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค – ละครสัตว O O O 

DELTA  
(Business Room) 

หรือเทียบเทา 

4 
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอร่ี – 
จัตุรัสแดง –โบสถเซนตบาซิล - รับประทาน
อาหารระหวางลองเรือแมน้ํา 

O O   O 
DELTA  

(Business Room) 
หรือเทียบเทา 

5 น่ังรถไฟดวนสูนครเซ็นตปเตอรเบิรก – 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ                              O O O 

PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 

หรือเทียบเทา 

6 ปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน –  
ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส O O O 

PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 

หรือเทียบเทา 
7          มหาวิหารเซนตไอแซค – ป�อมปเตอร แอนด 

พอล – ถนนเนฟสกี้ - Outlet - สนามบิน   O       O   
✈ 

 

8 ดูไบ  - กรุงเทพฯ  
✈     ✈  ✈  



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว   
01.35 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 385 

04.45 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ  

09.35 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว  โดยสายการบินอิมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 
133 

13.50 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรแลว นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชม
วิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถ
มองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน นอกจากน้ียังมีแผงลอยขาย
ของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซื้อและ
ตอรองราคาไดดวย นําทานสูถนนอารบัต (Arbat street) เปนถนนคน
เดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่
ระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และ
ศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 



 

 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  เขาสูท่ีพัก โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา 

วันที่ 3  มอสโคว – ซารกอรส – วิหารเซนตซาเวียร – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอส
โค - ละครสัตว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ 

เพราะเมืองซากอรสไดเปนที่ต้ังของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด 
ในคริสตศตวรรษที่ 14-17  เปนที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปน
วิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพ
ไอค อน  เป น วิ ท ย าลั ย ส งฆ  ชม โบ สถ โฮ ลี ท ริ นิ ตี้   (Holy Trinity 
Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญ
เซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมา
สักการะดวยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ อัสสัมชัญ  (Assumption 
Cathedral) โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัย
พระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่
จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน  ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 
5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวย
ภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับ
นักรองนําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่น่ีสูง



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงมอสโคว นําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร 
(St. Saviour Cathedral) (หามถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดม
ทองที่ ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่ อเปนอนุสรณแหงชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใช
เวลากอสรางนานถึง 45 ป นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือได
วามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรม
การตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมี
จุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต 
ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของ 
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณ
ความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูน
ตํ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ 

ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด 
และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 
ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมี
บริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย ***กรณีละครสัตวงด

กวาชมบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well)  ที่ซึมขึ้นมาเองตาม
ธรรมชาติ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

การแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พัก  เขาสูท่ีพัก โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอร่ี – จัตุรัสแดง –โบสถเซนตบาซิล 

- รับประทานอาหารระหวางลองเรือแมน้ําใจกลางกรุงมอสโคว 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของ
ประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่
มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครม
ลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค 
จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก  
ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิ
เอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถ
อัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การ
ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองค จากน้ันชมระฆัง
พระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญ
ที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการ
หลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปน
ใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน 



 

 

(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) 
นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑ
ที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวง
คริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุด
ของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่  14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติ
ของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ

เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลอง
ทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 
17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม 
วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบ
ของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหาร
เซนตบาซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอด
ที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนป�อมสปาส
สกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม 
น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเม่ือปค.ศ.1995 ชม
หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่
เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม 



 

 

เส้ือผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเล
นิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหิน
มีโลงแกวครอบอยู 

คํ่า 
 

 นําทาน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu 
รับประทานอาหารระหวางลองเรือไปตามแมน้ํา Moskva ดื่มดํ่ารับ
บรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิค
ของอาคารตางๆ ตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําเปนอีกหน่ึงประสบการณที่นา
ประทับใจ 

ที่พัก  เขาสูท่ีพัก โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 น่ังรถไฟดวนสูนครเซ็นตปเตอรเบิรก – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ                             
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพื่อนําทานน่ังรถไฟดวน High Speed 

Trains : Sapsan เดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก โดยทั้งสองเมืองมี
ระยะทางหางกันถึง 650 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 40 นาท ี

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําชมความงดงามของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg) ที่

สรางโดยพระเจาปเตอรมหาราชเมื่อป ค.ศ.1703 ไดรับฉายาวา“ราชินี
แหงยุโรปเหนือ” นําชมความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter 
Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ี
เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการ
เจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย  ปจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใชเปน เขาชม



 

 

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะ
ลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก 
เชน ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จัดเปน
พิพิธภัณฑศิลปะที่สวยท่ีสุดและใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  เขาสูที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเปนที่ตั้งของ พระราชวังฤดู

รอน เปโตรดวาเรสต (Peterhof Palace) ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาป
เตอร   มหาราช พระตําหนักที่ไดชื่อวาเปน Russian Versailles เปน
พระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุที่พวยพุงมาจากรูปปم�นสีทอง
และที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวยสถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะตื่นตา
ตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง หองหับตางๆ ภายใน
พระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่สวยงามเกาแก
ทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได  สวนภายนอกก็เต็ม
ไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพุอันตระการตาสวยงามไมแพ
พระราชวังแวรซายสในฝรั่งเศส (โดยปกติแลว น้ําพุในสวนจะไมเปดใหชม
ในฤดูหนาว คือระหวางชวงเดือนตุลาคม ถึง พฤษภาคม) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย เดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองน้ี



 

 

เปนที่ประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 
2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูก
ควบคุมตัวจากกลุมของ คณะปฏิวัติซึ่งกลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทาย
ในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟที่ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชม
พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ 
(Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดด
เดนของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ�าสดใส มีหลังคา
รูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะ
หองอําพัน  (Amber Room)  ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทาน
เดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส หรือชอปปم�งสินคาพื้นเมืองได
ตามอัธยาศัย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส 

(Nicholas Palace)  ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง 
การแตงกายชุดประจําชาติ  ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะสนุกสนาน และ
ประทับใจ ซ่ึงในชวงพักการแสดงมีบริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคาร
เวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา เปนตน 

ที่พัก      เข า สู ที่ พั ก  โ ร ง แ ร ม  PARK INN PRIBALTIYSKAYA  ห รื อ
เทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่ 7 มหาวิหารเซนตไอแซค – ป�อมปเตอร แอนด พอล – ถนนเนฟสกี้ - 
Outlet - สนามบิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชื่อวา

เปนมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมี
รูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ 
ศักดิ์สิทธิ์แหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัว
เมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหาร
เซ็นตไอแซคแหงน้ี จากนั้นนําเขาชมป�อมปเตอร แอนด พอล (Peter and 
Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเปนที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปน
ป�อมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ปจจบุันใชเปน
สุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโรมานอฟทกุพระองค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นํ า ท า น ถ า ย รู ป คู กั บ โบ ส ถ ห ย ด เลื อ ด  (Church of Christ’s 

Resurrection) ที่สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูก
ลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพื่อเปนอนุสรณ
แดพระบิดา นําทานช็อปปم�งที่ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) โดยชื่อ
ถนนน้ันไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคาสายหลักในเซนทป
เตอรเบิรกใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิดเปนของที่ระลึก นําทาน
เดินทางสู Outlet Village Pulkovo ใหเวลาทานอิสระเลือกซื้อสินคา
มากมาย อาทิ  เชน ADIDAS, MICHAEL KORS ,BOSS, UNDER 



 

 

ARMOUR ,FURLA, GUESS, NEW BALANCE ,LACOSTE, 
NIKE, PUMA, TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN  , LEVI'S, 
SAMSONITE ฯลฯ 

18.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
23.55 น. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เที่ยวบินที่  EK 176 

** คณะเดินทาง ตั้งแตวันที่ 21 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 
23.45 น. และถึงดูไบ เวลา 06.55 น. **  

  
วันที่ 8 ดูไบ - กรุงเทพ 
06.55 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 
09.40 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 372 

** คณะเดินทาง ตั้งแตวันที่ 21 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 
09.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ** 

19.15 น. คณะเดินทางกลับถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

************************************************************ 

โปรแกรม : The Russian Empire and Dinner Cruise 

[มอสโคว - ซารกอรส - เซนตปเตอรสเบิรก] 8 วัน 5 คืน     
โดยสายการบิน เอมิเรตส (EK) 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

03-10 มิ.ย. 62 52,900.
- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,900.

- 6,900.- 

08-15 ก.ค. 62 56,900.
- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 32,900.

- 6,900.- 

07-14 ส.ค. 62 55,900.
- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 32,900.

- 6,900.- 

02-09 ก.ย. 62 52,900.
- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,900.

- 6,900.- 

16-23 ก.ย. 62 52,900.
- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,900.

- 6,900.- 

01-08 ต.ค. 62 51,900.
- 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,900.

- 4,900.- 

07-14 ต.ค. 62 51,900.
- 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,900.

- 4,900.- 

14-21 ต.ค. 62 51,900.
- 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,900.

- 4,900.- 

21-28 ต.ค. 62 51,900.
- 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,900.

- 4,900.- 



 

 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครวัตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครือ่งบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  



 

 

         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (36 ยูเอสดอลลาร) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลลาร) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลอื 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย



 

 

คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 


