รหัสทัวร GOH1903559H

ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส เซนตปเตอรสเบิรก 8 วัน 5 คืน [EK]

มอสโคว เนินเขาสแปรโรว มอสโคว ซารกอรส วิหารเซนตซาเวียร สถานีรถไฟใตดิน
กรุงมอสโค ละครสัตว พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรี่ จัตุรัสแดงโบสถ
เซนตบาซิล นัง่ รถไฟดวนสูนครเซ็นตปเตอรเบิรก พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ

ปเตอรฮอฟ– พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนตไอแซค ปอมปเตอร แอนด
พอล ถนนเนฟสกี้

รัสเซีย in Train
[มอสโคว์ ซาร์ กอร์ ส เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก]

วัน คืน

ดินเนอรระหวางลองเรือแมนาํ้ ใจกลางกรุงมอสโคว | การแสดงละครสัตว |
นั่ง HIGH SPEED TRAINS สูเซ็นตปเตอรสเบิรก | การแสดงในพระราชวังนิโคลัส

เดินทาง พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563
ราคาแนะนําเริมต้ นเพียง

49,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ
วันที . กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์
วันที . มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ ดินกรุงมอสโค – ละครสัตว์
วันที . พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี – จัตรุ สั แดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่นํา
วันที . นังรถไฟด่วนสูน่ ครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วันที . ปี เตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส
วันที . มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปี เตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี - Outlet – สนามบิน
วันที . ดูไบ - กรุงเทพฯ
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
** คณะออกเดินทางวันที่ 25 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 / 27 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
/ 24-31 ม.ค. 63 / 05-12 มี.ค 63 / 16-23 มี.ค. 63 / 24-31 มี.ค. 63 และ 30
มี.ค. – 06 เม.ย. 63 เวลานัดหมาย 23.30 น. **
วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว

01.05 น. ออกเดินทางสูด
 ูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385
** คณะออกเดินทางวันที่ 25 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 / 27 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
/ 24-31 ม.ค. 63 / 05-12 มี.ค 63 / 16-23 มี.ค. 63 / 24-31 มี.ค. 63 ออก
เดินทางดวยเที่ยวบินที่ EK 377 เวลา 03.30 น. ถึงดูไบ เวลา 07.15 น. **
** คณะออกเดินทางวันที่ 30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63 ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที่ EK
377 เวลา 03.30 น. ถึงดูไบ เวลา 06.55 น. **
05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ
09.15 น. ออกเดินทางตอสูก
 รุงมอสโคว โดยสายการบินอิมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133
13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) ผานขัน
้ ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําเดินทาง

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 3
เชา

กลางวัน
บาย

สูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง
มอสโควไดทงั้ เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน นอกจากนี้
ยังมีแผงลอยขายของทีร่ ะลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซือ
้
และตอรองราคาไดดว ย นําทานสูถ
 นนอารบัต (Arbat street) เปนถนนคนเดินยาว
ประมาณ 1 กม. เปนทัง้ ยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนัง่ เลน
และยังมีศิลปนมานัง่ วาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เขาสูทพ
ี่ ัก โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา
มอสโคว – ซารกอรส – วิหารเซนตซาเวียร – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ละครสัตว
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสูเ มืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมือง
ซากอรสไดเปนที่ตงั้ ของศาสนสถานที่ใหญที่สด
ุ และเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษที่ 1417 เปนที่แสวงบุญที่ศก
ั ดิ์สิทธิข์ องประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลง
ทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ ชมโบสถโฮลีทรินิตี้ (Holy
Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน
้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่
ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนทีศ
่ รัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝา
โลงศพ ชมโบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถทม
ี่ ีความสวยงาม
มากของเมือง มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหา
วิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพ
ไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพ
นักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนักรองนําสวด หอ
ระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จต
ั ุรัส
วิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่นี่สงู กวาชมบอนํ้าศักดิส
์ ิทธิ์ (Chapel Over the
Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูก
 รุงมอสโคว นําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (St.
Saviour Cathedral) (หามถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดใน
รัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดย

พระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป นําทานชมสถานีรถไฟใต
ดินกรุงมอสโค ทีม
่ ค
ี วามสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรม
การตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง
แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนาํ สหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามา
ตกแตงภายในสถานีนั้นเปนลักษณะของ Monumental Art คือลักษณะของงานศิลปะ
ที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปﻤน รูปหลอ
ภาพสลักนูนตํา่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

คํ่า
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ั
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รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควร
พลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้ มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผน
จากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที
และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถายรูปกับสัตวตา งๆ และมีของที่ระลึกดวย
** กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมก
ี ารแจงลวงหนา
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท **
เขาสูทพ
ี่ ก
ั DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จัตุรส
ั แดง –โบสถเซนตบาซิล รับประทานอาหารระหวางลองเรือแมนํ้าใจกลางกรุงมอสโคว
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากร

อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองทีม
่ ีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป
นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทัง่ พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนต
ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ นําทานสูจต
ั ุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถ
อารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึง่ เปนโบสถที่
สําคัญใชในงานพิธก
ี รรมที่สาํ คัญ เชน การประกอบพิธบ
ี รมราชาภิเษกของพระเจาซาร
ทุกพระองค จากนั้นชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพือ
่ นําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวาง
การหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารทม
ี่ ีความตองการสรางปนใหญที่สุดใน
โลกที่ยงั ไมเคยมีการใชยงิ เลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธก
ี รรมทาง
ศาสนาโบสถอส
ั สัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพธ
ิ ภัณฑอารเมอ
รี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บ
สะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบน
ั เปนสถานที่เก็บสะสม
ของมีคาที่ดท
ี ส
ี่ ุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20
พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหนึง่ ในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัตขิ องพระเจา
แผนดินที่สมบูรณแบบ ซึง่ อีก 2 ทีอ
่ ยูที่องั กฤษ และ อิหราน

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมจัตรุ ัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ

ที่พัก

ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงนี้ใชจัดงาน
ในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตรุ ัสแดงเปนทีต
่ งั้ ของกลุม
 สถาปตยกรรมที่สวยงาม อัน
ไดแก วิหารเซนตบาซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9
ยอดทีม
่ ีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตัง้ อยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะ
โกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทาํ มาจากทับทิม นํ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากุม (GUM
Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครือ
่ งสําอาง นํ้าหอม และราคาคอนขางแพง
ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบน
แทนหินมีโลงแกวครอบอยู
นําทาน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทาน
อาหารระหวางลองเรือไปตามแมนํ้า Moskva ดืม
่ ดํ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชม
ความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ ตลอดสองฝากฝง ﻤแมนํ้า
เปนอีกหนึ่งประสบการณที่นาประทับใจ
เขาสูที่พก
ั โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา

วันที่ 5

นั่งรถไฟดวนสูนครเซ็นตปเตอรเบิรก – พิพธ
ิ ภัณฑเฮอรมิเทจ

คํ่า

เชา

กลางวัน
บาย

คํ่า

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพือ
่ นําทานนัง่ รถไฟดวน High Speed Trains :
Sapsan เดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก โดยทัง้ สองเมืองมีระยะทางหางกันถึง
650 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 40 นาที
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมความงดงามของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก
 (St. Petersburg) ที่สรางโดยพระ
เจาปเตอรมหาราชเมื่อป ค.ศ.1703 ไดรบ
ั ฉายาวา“ราชินแี หงยุโรปเหนือ” นําชมความ
ยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ
มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาล
ที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย ปจจุบันพระราชวังนี้ไดถก
ู ใชเปน
เขาชมพิพธ
ิ ภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้า
คาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทัง้ ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด
ดาวินซี,่ ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและ

ที่พก
ั

ใหญที่สุดของโลกแหงหนึง่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เขาสูทพ
ี่ ัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา

วันที่ 6

ปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําเดินทางสูเ มืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเปนทีต
่ ั้งของ พระราชวังฤดูรอน เป
โตรดวาเรสต (Peterhof Palace) ที่สรางขึน
้ ในสมัยพระเจาปเตอร มหาราช พระ
ตําหนักที่ไดชื่อวาเปน Russian Versailles เปนพระราชวังทีง่ ดงามโดดเดนดวย
อุทยานนํา้ พุที่พวยพุง มาจากรูปปﻤนสีทองและที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวย
สถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมทีว่ ิจต
ิ รงดงามอลังการยิง่
หองหับตางๆ ภายในพระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่
สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวัตศ
ิ าสตรจนมิอาจประเมินคาได สวนภายนอกก็เต็ม
ไปดวยพฤกษานานาพันธุแ ละสวนนํ้าพุอันตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสในฝรั่งเศส (โดยปกติแลว นํ้าพุในสวนจะไมเปดใหชมในฤดูหนาว คือระหวางชวง
เดือนตุลาคม ถึง พฤษภาคม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนี้เปนที่
ประทับในฤดูรอ
 นของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.
1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถก
ู ควบคุมตัวจากกลุม
 ของ คณะ
ปฏิวต
ั ิซงึ่ กลายเปนประวัตศ
ิ าสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟที่
ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace)
ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอา
ความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตัวอาคารทาสีฟาสดใส มีหลังคารูป
โดมสีทองสุกปลัง่ ภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน
(Amber Room) ที่ทก
ุ ทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงาม
ในสไตลฝรัง่ เศส และชอปปง ﻤสินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย

กลางวัน
บาย

คํ่า

ที่พก
ั
วันที่ 7
เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas
Palace) ทีม
่ ีชอ
ื่ เสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจํา
ชาติ ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในชวงพักการแสดงมี
บริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา
เปนตน
เขาสูที่พก
ั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา
มหาวิหารเซนตไอแซค – ปอมปเตอร แอนด พอล – ถนนเนฟสกี้ - Outlet สนามบิน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชอ
ื่ วาเปนมหา
วิหารที่สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสค
สวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิแ์ หงนีเ้ ปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก
เนื่องจากครัง้ หนึง่ ตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต
มหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงนี้ จากนั้นนําเขาชมปอมปเตอร แอนด พอล (Peter and
Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเปนทีค
่ ุมขังนักโทษทางการเมืองเปนปอมปราการที่
สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก
 ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของ

สมาชิกในราชวงศโรมานอฟทุกพระองค
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
นําทานถายรูปคูกบ
ั โบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่
สรางขึ้นบนบริเวณทีพ
่ ระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็ก
ซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา นําทานช็อปปง ﻤทีถ
่ นนเนฟสกี้
(Nevsky Prospekt) โดยชื่อถนนนั้นไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคา
สายหลักในเซนทปเตอรเบิรก
 ใหทานไดเลือกซือ
้ สินคานานาชนิดเปนของที่ระลึก นํา
ทานเดินทางสู 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
23.45 น. ออกเดินทางกลับสูด
 ูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เที่ยวบินที่ EK 176
** คณะออกเดินทางวันที่ 24-31 ม.ค. 63 / 05-12 มี.ค 63 และ 16-23 มี.ค. 63
ออกเดินทาง เวลา 23.25 น. ถึงดูไบ เวลา 06.35 น. **
** คณะออกเดินทางวันที่ 24-31 มี.ค. 63 และ 30 มี.ค.-06 เม.ย. 63 ออกเดินทาง
เวลา 23.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.50 น. **
วันที่ 8

ดูไบ – กรุงเทพฯ

06.55 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ
09.30 น. ออกเดินทางตอสูก
 รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372
** คณะออกเดินทางวันที่ 01-08 ธ.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 08.55 น. ถึงกรุงเทพฯ
เวลา 18.05 น. **
** คณะออกเดินทางวันที่ 25 ธ.ค.62–01 ม.ค.63 และ 27 ธ.ค.62–03 ม.ค.63
ออกเดินทาง เวลา 08.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.55 น. **
** คณะออกเดินทางวันที่ 24-31 มี.ค. 63 และ 30 มี.ค.-06 เม.ย. 63 ออกเดินทาง
เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. **
18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง
รัสเซีย in Train 8 วัน 5 คืน
[มอสโคว - ซารกอรส - เซนตปเ ตอรสเบิรก
 ]
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพก
ั
2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิม
่
ทานละ

26 พ.ย.-03 ธ.ค. 62

49,900.-

49,900.-

49,900.-

29,100.-

3,900.-

01-08 ธ.ค. 62

49,900.-

49,900.-

49,900.-

29,100.-

3,900.-

25 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63

63,900.-

63,900.-

63,900.-

31,800.-

3,900.-

27 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63

63,900.-

63,900.-

63,900.-

31,800.-

3,900.-

24 – 31 ม.ค. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

29,100.-

4,900.-

05 – 12 มี.ค. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

29,100.-

4,900.-

16 – 23 มี.ค. 63

51,900.-

51,900.-

51,900.-

31,100.-

4,900.-

24 – 31 มี.ค. 63

51,900.-

51,900.-

51,900.-

31,100.-

4,900.-

30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63

52,900.-

52,900.-

52,900.-

32,100.-

4,900.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการใหบริการ
1.
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ
ไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
2.
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท
 ี่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอ
 ยกวา 6
เดือน เพือ
่ ทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3.
หากทานทีต
่ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยู
ตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน
้
4.
หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก,
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ชัว่ โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1
คาตัว๋ เครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ
พรอมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ
7.
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม
ไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ
1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพิม
่ เติมกับทางบริษท
ั ได **
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
8.
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9.
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครือ
่ งดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด,
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน

3.
4.
5.
6.

กวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจาก
โรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคา ที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน
คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวย
ตัวทานเอง
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36 ยูเอสดอลลาร)
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลลาร)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครือ
่ งบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครือ
่ งบินแลว หากทาน
ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัด
จําตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีคา ใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจา ยตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมี
คุณสมบัตต
ิ รงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มรี างกายแข็งแรง
และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉก
ุ เฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทน
ี่ งั่ Long leg ขึ้นอยูก
 ับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง
2.
แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง
10,000 บาท

คืนคาใชจา ยทัง้ หมด
เก็บคาใชจา ย ทานละ

3.
4.
5.

6.

7.

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจา ย ทานละ
20,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ
คาใชจา ยทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง
และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษท
ั ฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษท
ั และผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะ
ตอไปแตทั้งนีท
้ านจะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซา ตามที่ สถานทูตฯ เรียก
เก็บ
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/
3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมตด
ิ กันและบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมต
ิ ํ่า
3.
กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ
่ ให
เกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองทีม
่ ขี นาดกะทัดรัตและไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบของแต
ละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

