
 

 

รหสัทวัร GOH1903559H 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส เซนตปเตอรสเบริก  8 วัน 5 คืน [EK] 
มอสโคว  เนินเขาสแปรโรว มอสโคว ซารกอรส วิหารเซนตซาเวียร สถานีรถไฟใตดิน
กรุงมอสโค  ละครสตัว  พระราชวังเครมลิน พพิิธภัณฑอารเมอร่ี  จตุัรัสแดงโบสถ  
เซนตบาซิล น่ังรถไฟดวนสูนครเซ็นตปเตอรเบิรก  พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ                             
ปเตอรฮอฟ– พระราชวงัแคทเธอรีน  มหาวหิารเซนตไอแซค  ป�อมปเตอร แอนด 
พอล  ถนนเนฟสกี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดินเนอรระหวางลองเรือแมน้ําใจกลางกรุงมอสโคว | การแสดงละครสตัว |   
น่ัง HIGH SPEED TRAINS สูเซ็นตปเตอรสเบิรก | การแสดงในพระราชวงันิโคลัส   
  
 
 
 

รัสเซีย in Train 
[มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]  � วนั � คนื 

 

เดินทาง พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563 

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง   49,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ 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. ออกเดินทางสูดูไบ 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. ถงึดูไบ เวลา 07.15 น. ** 
** คณะออกเดินทางวันที่ 30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63 ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที ่EK 
377 เวลา 03.30 น. ถงึดูไบ เวลา 06.55 น. ** 

05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ 
09.15 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว  โดยสายการบนิอิมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133 
13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําเดินทาง

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์  
วนัที� �. มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – ละครสตัว ์
วนัที� �.  พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑ์อาร์เมอรี� – จตัรุสัแดง –โบสถ์เซนตบ์าซิล - รับประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรือแมนํ่ �า 
วนัที� �. นั�งรถไฟดว่นสูน่ครเซ็นตปี์เตอร์เบิร์ก – พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ                              
วนัที� �. ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวงันิโคลสั 
วนัที� �.  มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี � - Outlet – สนามบิน 
วนัที� �. ดไูบ  - กรุงเทพฯ 
 



 

 

สูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง
มอสโควไดทัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตกึที่สรางในสมัยสตาลิน นอกจากน้ี
ยังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถกูต้ังอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซือ้
และตอรองราคาไดดวย นําทานสูถนนอารบัต (Arbat street) เปนถนนคนเดินยาว
ประมาณ 1 กม. เปนทัง้ยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน 
และยังมศิีลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 

คํ่า 
ที่พัก 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
เขาสูทีพั่ก โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 มอสโคว – ซารกอรส – วิหารเซนตซาเวียร – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - 
ละครสตัว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมอืงน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมือง

ซากอรสไดเปนที่ต้ังของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษที ่14-
17  เปนที่แสวงบุญที่ศักด์ิสิทธิข์องประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลง
ทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ ชมโบสถโฮลีทรินิตี ้ (Holy 
Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมอืงมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่
ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดินทางมาสกัการะดวยการจบูฝา
โลงศพ ชมโบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถทีม่ีความสวยงาม
มากของเมือง มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหา
วิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน  ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพ
ไอคอน 5 ช้ัน โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพ
นักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสงัฆราชและที่สําหรับนักรองนําสวด หอ
ระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จตุัรัส
วิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่น่ีสงูกวาชมบอน้ําศกัดิส์ิทธิ์ (Chapel Over the 
Well)  ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงมอสโคว นําเขาชมวหิารเซนตซาเวียร (St. 

Saviour Cathedral) (หามถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดใน
รัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดย



 

 

พระเจาซารอเล็กซานเดอรที ่1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป นําทานชมสถานีรถไฟใต
ดินกรุงมอสโค ทีม่คีวามสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรม
การตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวง 
แรกสดุที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปตยกรรมที่นํามา
ตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลกัษณะของ Monumental Art คือลักษณะของงานศิลปะ
ที่สรางขึ้นเพื่อระลกึถงึคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ 
ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

นําทานชมการแสดงละครสตัว (Circus) เปนการแสดงของสตัวแสนรูที่ ไมควร
พลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผน
จากนักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาท ีพกั 15 นาท ี
และชวงหลังอีก 45 นาท ีจากน้ียังมีบริการถายรูปกับสตัวตางๆ และมขีองที่ระลกึดวย 
** กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางคร้ังการงดการแสดงไมมกีารแจงลวงหนา 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท ** 

ที่พัก 
 

เขาสูทีพ่กั DELTA (Business Room) หรอืเทียบเทา 
 

วันที่ 4 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภณัฑอารเมอรี ่– จัตุรสัแดง –โบสถเซนตบาซลิ - 
รับประทานอาหารระหวางลองเรือแมน้ําใจกลางกรงุมอสโคว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมอืงหลวงของประเทศรัสเซีย เปน

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากร



 

 

อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองทีม่ีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป 
นําทานเขาสูภายในร้ัวพระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทัง่พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนต
ปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดบัประมขุของ
ประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอช่ัน โบสถ
อารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสมัชัญ ซึง่เปนโบสถที่
สําคัญใชในงานพิธกีรรมที่สาํคญั เชน การประกอบพิธบีรมราชาภิเษกของพระเจาซาร
ทุกพระองค จากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพือ่นําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวาง
การหลอทาํใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารทีม่ีความตองการสรางปนใหญที่สุดใน
โลกที่ยงัไมเคยมีการใชยงิเลย ทาํดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธกีรรมทาง
ศาสนาโบสถอสัสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภณัฑอารเมอ
รี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บ
สะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เกบ็สะสม
ของมคีาที่ดีทีสุ่ดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14  ถงึชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ีเปนหน่ึงในสามพพิิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจา
แผนดินที่สมบูรณแบบ ซึง่อีก 2 ทีอ่ยูที่อังกฤษ และ อิหราน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําชมจัตรุัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทขีองเหตุการณ

สําคัญในประวติัศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ



 

 

ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงาน
ในชวงเทศกาลสําคญัๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลก
คร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเปนทีต้ั่ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อัน
ไดแก วหิารเซนตบาซลิ (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 
ยอดทีม่ีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 
Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตัง้อยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะ
โกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่ทาํมาจากทบัทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสนิคากุม (GUM 
Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 
จําหนายสินคาจาํพวกแบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง 
ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหนิออนสีแดง ภายในมศีพเลนินนอนอยูบน
แทนหินมีโลงแกวครอบอยู 

คํ่า นําทาน สมัผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทาน
อาหารระหวางลองเรือไปตามแมน้ํา Moskva ด่ืมด่ํารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชม
ความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ ตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา
เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ 

ที่พัก เขาสูที่พกั โรงแรม  DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 น่ังรถไฟดวนสูนครเซน็ตปเตอรเบิรก – พิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ                             
เชา 
 
 
กลางวัน 
บาย 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพือ่นําทานน่ังรถไฟดวน High Speed Trains : 
Sapsan เดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก โดยทัง้สองเมืองมีระยะทางหางกนัถงึ 
650 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 40 นาท ี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําชมความงดงามของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg) ที่สรางโดยพระ
เจาปเตอรมหาราชเมื่อป ค.ศ.1703 ไดรับฉายาวา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” นําชมความ
ยิ่งใหญของพระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ 
มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาล
ที่ 5 ของไทยในการเจริญสมัพันธไมตรีไทย-รัสเซีย  ปจจุบันพระราชวงัน้ีไดถกูใชเปน 
เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้า
คาของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทัง้ภาพเขียนของจติรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด 
ดาวินซ่ี, ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จดัเปนพพิิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและ



 

 

ที่พัก 
 

ใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง 
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
เขาสูทีพั่ก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 ปเตอรฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรนี – ชมการแสดงในพระราชวงันิโคลัส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเปนทีต้ั่งของ พระราชวังฤดูรอน เป

โตรดวาเรสต (Peterhof Palace) ที่สรางขึน้ในสมัยพระเจาปเตอร   มหาราช พระ
ตําหนักที่ไดช่ือวาเปน Russian Versailles เปนพระราชวงัทีง่ดงามโดดเดนดวย
อุทยานน้ําพุที่พวยพุงมาจากรูปปم�นสีทองและที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวย
สถาปตยกรรมยคุทอง ทานจะต่ืนตาต่ืนใจกับประติมากรรมทีว่ิจติรงดงามอลงัการยิง่ 
หองหับตางๆ ภายในพระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่
สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวติัศาสตรจนมิอาจประเมินคาได  สวนภายนอกก็เตม็
ไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพอัุนตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสในฝร่ังเศส (โดยปกติแลว น้ําพุในสวนจะไมเปดใหชมในฤดหูนาว คือระหวางชวง
เดือนตุลาคม ถงึ พฤษภาคม) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย เดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองน้ีเปนที่

ประทบัในฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.
1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถกูควบคุมตัวจากกลุมของ คณะ
ปฏิวติัซึง่กลายเปนประวติัศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟที่
ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรนี (Catherine Palace) 
ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอา
ความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตัวอาคารทาสฟี�าสดใส มหีลังคารูป
โดมสีทองสุกปลัง่ภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน  
(Amber Room)  ที่ทกุทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมร่ืนงดงาม
ในสไตลฝร่ังเศส และชอปปم�งสินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย 



 

 

 
คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันชมการแสดงศิลปะพื้นเมอืงของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas 

Palace)  ทีม่ีช่ือเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจํา
ชาต ิ ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะสนุกสนาน และประทบัใจ ซ่ึงในชวงพกัการแสดงมี
บริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ,    วอดกา 
เปนตน 

ที่พัก เขาสูที่พกั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 7 มหาวหิารเซนตไอแซค – ป�อมปเตอร แอนด พอล – ถนนเนฟสกี ้- Outlet - 
สนามบนิ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมมหาวหิารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช่ือวาเปนมหา

วิหารที่สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมรูีปภาพที่สรางดวยโมเสค
สวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักด์ิสิทธิแ์หงน้ีเปนที่นับถอืของชาวเมืองอยางมาก 
เน่ืองจากคร้ังหน่ึงตวัเมืองถกูถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต
มหาวหิารเซ็นตไอแซคแหงน้ี จากน้ันนําเขาชมป�อมปเตอร แอนด พอล (Peter and 
Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเปนทีคุ่มขงันักโทษทางการเมอืงเปนป�อมปราการที่
สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของ



 

 

สมาชิกในราชวงศโรมานอฟทกุพระองค 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานถายรปูคูกบัโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่

สรางขึ้นบนบริเวณทีพ่ระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถกูลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็ก
ซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา นําทานช็อปปم�งทีถ่นนเนฟสกี้ 
(Nevsky Prospekt) โดยช่ือถนนน้ันไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคา
สายหลักในเซนทปเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซือ้สินคานานาชนิดเปนของที่ระลกึ 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. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เที่ยวบินที ่ EK 176 

** คณะออกเดินทางวันที่ 24-31 ม.ค. 63 / 05-12 มี.ค 63 และ 16-23 มี.ค. 63 
ออกเดินทาง เวลา 23.25 น. ถงึดูไบ 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 นําทานเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ 
09.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 372 
 ** คณะออกเดินทางวันที่ 01-08 ธ.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 08.55 น. ถงึกรุงเทพฯ 

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. ถงึกรุงเทพฯ เวลา 17.55 น. ** 
** คณะออกเดินทางวันที่ 24-31 มี.ค. 63 และ 30 มี.ค.-06 เม.ย. 63 ออกเดินทาง 
เวลา 09.40 น. ถงึกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. ** 

18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 



 

 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพยีง 
รัสเซยี in Train 8 วัน 5 คนื 

[มอสโคว - ซารกอรส - เซนตปเตอรสเบิรก] 
โดยสายการบนิเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
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.- 

หนังสือเดนิทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ
ไดรับเงินมดัจาํแลวเทาน้ัน 
2.        สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอีายกุารใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน เพือ่ทําการจองควิยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 
3.        หากทานทีต่องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยู
ตางจังหวดั) ใหทานติดตอเจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน



 

 

ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม

ไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงือ่นไขกรมธรรม) 
  ** ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได ** 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน



 

 

กวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก
โรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น (36 ยูเอสดอลลาร) 
6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลลาร) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครือ่งบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทวัร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัด
จําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มคีาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอนิเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

10,000 บาท  



 

 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ
คาใชจายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทาง
และมผีลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะ
ตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 
คาธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทตูฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํให
หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/
3 เตียง (Triple Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมาก
และหองพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพือ่ให
เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแต
ละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


