
 

 

รหัสทัวร GOH1903962 
ทัวรรัสเซีย in Train [มอสโคว ซารกอรส เซนตปเตอรสเบิรก] 8 วนั 5 คืน (EK) 
เนินเขาสแปรโรว   มอสโคว   ซารกอรส   วิหารเซนตซาเวียร   สถานีรถไฟใตดนิ 
พระราชวังเครมลิน   พิพิธภัณฑอารเมอรี่   จัตุรัสแดง   โบสถเซนตบาซิล 
น่ังรถไฟดวนสูนครเซ็นตปเตอรเบิรก   พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ   ปเตอรฮอฟ 
พระราชวังแคทเธอรีน   ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส 
มหาวิหารเซนตไอแซค   ป�อมปเตอร แอนด พอล   ถนนเนฟสกี ้ 
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เดนิทาง พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8  
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส  เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก 
** คณะออกเดินทางวนัที่ 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 เท่ียวบินที่ EK 385 
 ** คณะออกเดินทางวนัที่ 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
เดินทางดวยเท่ียวบินที ่EK 377 เวลา 03.30 น. ถึงดูไบ เวลา 07.15 น. ** 
** คณะออกเดินทางวนัที่ 30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63 ออกเดินทางดวยเท่ียวบินที่ EK 
377 เวลา 03.30 น. ถึงดูไบ เวลา 06.55 น. ** 

05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 
09.15 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว  โดยสายการบินอิมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 133 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์  
วนัที� �. มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – ละครสตัว์ 
วนัที� �.  พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑ์อาร์เมอรี� – จตัรัุสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างลอ่งเรือแม่นํ �า 
วนัที� �. นั�งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ                              
วนัที� �. ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวงันิโคลสั 
วนัที� �.  มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี � - Outlet – สนามบิน 
วนัที� �. ดไูบ  - กรุงเทพฯ 



 

 

13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรงุมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําเดินทาง
สูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง
มอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน นอกจากน้ี
ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกต้ังอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซื้อ
และตอรองราคาไดดวย นําทานสูถนนอารบัต (Arbat street) เปนถนนคนเดินยาว
ประมาณ 1 กม. เปนทัง้ยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน 
และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรเีปดหมวกอกีดวย 

คํ่า 
ที่พัก 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
เขาสูที่พัก โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 มอสโคว – ซารกอรส – วิหารเซนตซาเวียร – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - 
ละครสัตว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมือง

ซากอรสไดเปนท่ีต้ังของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกท่ีสุด ในคริสตศตวรรษที่ 14-
17  เปนท่ีแสวงบุญท่ีศักดิ์สิทธ์ิของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลง
ทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ ชมโบสถโฮลีทรินิตี้  (Holy 
Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมอืงมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสท่ี
ภายในบรรจกุระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝา
โลงศพ ชมโบสถอัสสมัชัญ (Assumption Cathedral) โบสถทีม่ีความสวยงาม
มากของเมือง มกีารสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหา
วิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน  ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพ
ไอคอน 5 ช้ัน โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพ
นักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนักรองนําสวด หอ
ระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัตุรัส
วิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตท่ีน่ีสูงกวาชมบอน้ําศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel Over the 



 

 

Well)  ที่ซึมข้ึนมาเองตามธรรมชาต ิ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงมอสโคว นําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (St. 

Saviour Cathedral) (หามถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองท่ีใหญท่ีสุดใน
รัสเซีย สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมือ่ป ค.ศ.1812 โดย
พระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป นําทานชมสถานีรถไฟใต
ดินกรุงมอสโค ที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรม
การตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง 
แรกสุดที่สตาลิน ข้ึนมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมท่ีนํามา
ตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของ Monumental Art คือลักษณะของงานศิลปะ
ท่ีสรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรษุ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ 
ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูท่ี ไมควรพลาด 
เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และ
ชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมบีริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย 
 



 

 

 ** กรณีละครสัตวงดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไมมกีารแจงลวงหนา 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท ** 

ที่พัก 
 

เขาสูท่ีพัก DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถเซนตบาซิล - 
รับประทานอาหารระหวางลองเรือแมน้ําใจกลางกรุงมอสโคว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปน

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป 
นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนต
ปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของ
ประเทศ นําทานสูจัตุรสัวิหาร ถายรูปกบัโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถ
อารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่
สําคัญใชในงานพิธีกรรมท่ีสําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซาร
ทุกพระองค จากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพ่ือนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวาง
การหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารท่ีมีความตองการสรางปนใหญท่ีสุดใน
โลกที่ยังไมเคยมกีารใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอ
ร่ี (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑท่ีเกาแกที่สุดของรัสเซียเพ่ือเปนท่ีเก็บ
สะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสม
ของมีคาที่ดีท่ีสุดของรสัเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัตขิองพระเจา
แผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูท่ีอังกฤษ และ อิหราน 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเปนเวทีของเหตุการณ

สําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ
ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงาน
ในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันทีร่ะลึกสงครามโลก
คร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ต้ัง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อัน
ไดแก วิหารเซนตบาซลิ (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 
ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 
Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะ
โกธิก บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกท่ีทํามาจากทบัทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรค
คอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเม่ือปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสนิคากุม (GUM 
Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เส้ือผา เครือ่งสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง 
ชมอนุสรณสถานเลนนิ ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบน
แทนหินมีโลงแกวครอบอยู 
 
 
 



 

 

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

ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม  DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 น่ังรถไฟดวนสูนครเซ็นตปเตอรเบิรก – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ                             
เชา 
 
 
กลางวัน 
บาย 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า 
ที่พัก 
 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพ่ือนําทานนั่งรถไฟดวน High Speed Trains : 
Sapsan เดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก โดยทั้งสองเมืองมีระยะทางหางกันถึง 
650 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 40 นาที 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําชมความงดงามของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg) ที่สรางโดยพระ
เจาปเตอรมหาราชเม่ือป ค.ศ.1703 ไดรับฉายาวา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” นําชมความ
ยิ่งใหญของพระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบดวยหองตางๆ 
มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาล
ท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย  ปจจบุันพระราชวังน้ีไดถูกใชเปน 
เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ํา
คาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด 
ดาวินซี,่ ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะท่ีสวยท่ีสุดและ
ใหญท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง 
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
เขาสูที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 ปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเปนที่ต้ังของ พระราชวังฤดูรอน เป

โตรดวาเรสต (Peterhof Palace) ท่ีสรางข้ึนในสมัยพระเจาปเตอร   มหาราช พระ
ตําหนักท่ีไดช่ือวาเปน Russian Versailles เปนพระราชวังท่ีงดงามโดดเดนดวย
อุทยานน้ําพุท่ีพวยพุงมาจากรูปปم�นสีทองและที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวย
สถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะต่ืนตาต่ืนใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการย่ิง 
หองหับตางๆ ภายในพระราชวงัประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่
สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวติัศาสตรจนมิอาจประเมินคาได  สวนภายนอกก็เต็ม
ไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพุอันตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสในฝร่ังเศส (โดยปกติแลว น้ําพุในสวนจะไมเปดใหชมในฤดูหนาว คือระหวางชวง
เดือนตุลาคม ถึง พฤษภาคม) 

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

ประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที ่2 เมษายน ค.ศ.
1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของ คณะ
ปฏิวัติซึ่งกลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟที่
ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) 
ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอา
ความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ�าสดใส มีหลังคารูป
โดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน  
(Amber Room)  ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงาม
ในสไตลฝร่ังเศส และชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองไดตามอัธยาศัย 



 

 

 
คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวงันิโคลัส (Nicholas 

Palace)  ที่มช่ืีอเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตงกายชดุประจํา
ชาติ  ตามเผาตางๆ ซึง่ทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในชวงพักการแสดงมี
บริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ,    วอดกา 
เปนตน 

ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเทา 
 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชื่อวาเปนมหา

วิหารที่สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรปูภาพที่สรางดวยโมเสค
สวยงาม รปูเขียนไอคอน โบสถศักด์ิสิทธ์ิแหงน้ีเปนท่ีนับถือของชาวเมืองอยางมาก 
เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมอืงถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปท้ังเมือง แต



 

 

มหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี จากน้ันนําเขาชมป�อมปเตอร แอนด พอล (Peter and 
Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเปนที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปนป�อมปราการท่ี
สรางข้ึนพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานท่ีเก็บพระศพของ
สมาชิกในราชวงศโรมานอฟทุกพระองค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานถายรูปคูกับโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ี

สรางข้ึนบนบริเวณท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 2 ถกูลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็ก
ซานเดอรท่ี 3 ทรงสรางเพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา นําทานช็อปปم�งท่ีถนนเนฟสกี้ 
(Nevsky Prospekt) โดยช่ือถนนน้ันไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคา
สายหลักในเซนทปเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซือ้สินคานานาชนิดเปนของท่ีระลึก 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 เท่ียวบินที่  EK 176 

** คณะออกเดินทางวนัที่ 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. ** 
** คณะออกเดินทางวนัที่ 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 นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 
09.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 372 
 ** คณะออกเดินทางวนัที ่01-08 ธ.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 08.55 น. ถึงกรุงเทพฯ 

เวลา 18.05 น. ** 
** คณะออกเดินทางวนัที ่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. ** 



 

 

** คณะออกเดินทางวนัที ่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 - เซนตปเตอรสเบิรก] 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
 2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

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 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัดจํา
แลวเทาน้ัน 
2.        สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา
การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 
3.        หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกนิจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 



 

 

  ** ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได ** 

 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม่ที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 
ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมี
คาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36 ยเูอสดอลลาร) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (24 ยูเอสดอลลาร) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long 
leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายท้ังหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะได
เปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่
มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


