รหัสทัวร B2B2000077
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส เซนตปเตอรสเบิรก 8 วัน 6 คืน (TG)
มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว – รถไฟดวน SAPSAN TRAIN – เซนตปเตอรเบิรก – พิพิธภัณฑ
เฮอรมิเทจ - เมืองปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบําพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
- ปอมปเตอร แอนด พอล – มหาวิหารเซนตไอแซค – พิพิธภัณฑเรือรบออโรรา ถนนเนฟสกี้
ซารกอรส - โบสถโฮลีทรินิตี้ – โบสถอัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว รับประทานอาหาร
ระหวางลองเรือแมนํ้าใจกลางกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง – วิหารเซนทบาซิล พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – วิหารเซนตซาเวียร – ละครสัตว IZMAILOVO MARKET - พิพิธภัณฑ
อวกาศ – ถนนอารบัต

We Go To Russia
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 8 วัน 6 คืน
เดินทาง เมษายน 63
ซาร์กอร์ส | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อวกาศ | พระราชวังเปโตรวาเรส | พระราชวังนิโคลัส

ราคาแนะนําเพียง

79,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
วันที . มอสโคว์ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN – เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วันที . เมืองปี เตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบําพืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
วันที . ชมป้อมปี เตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี - (บินภายใน) กรุงมอส
โคว์
วันที . ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี – โบสถ์อสั สัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือ
แม่นาใจกลางกรุ
ํ
งมอสโคว์
วันที . มอสโคว์ – จัตรุ สั แดง – วิหารเซนท์บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ละครสัตว์
วันที . IZMAILOVO MARKET - พิพิธภัณฑ์อวกาศ – ถนนอารบัต – สนามบิน
วันที . กรุงเทพฯ

วันที

กรุ งเทพฯ – มอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โรว์

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู เคาน์เตอร์ H,J สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย TG974
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัวโมง) ผ่านขันตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นําเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวทีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทงเมื
ั องและสามารถ
มองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกทีสร้างในสมัยสตาลิน

10.30 น.
16.15 น.

คํา
ทีพัก

วันที
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... น.
... น.
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า

มอสโคว์ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN - เซนต์ปี เตอร์เบิร์ก – พิพิ ธภั ณ ฑ์
เฮอร์มิเทจ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพือเดินทางสู่กรุ งเซนต์ปีเตอร์เบิรก์
นําท่านขึนรถไฟ SAPSAN TRAIN (ใช้เวลาประมาณ ชัวโมง)
เดินทางถึงกรุ งเซนต์ปีเตอร์เบิรก์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมความยิงใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ทีประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า , ห้อง สถานทีแห่งนีเคยใช้
เป็ นทีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย ปั จจุบนั พระราชวังนีได้ถูกใช้เป็ น
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ทีเก็บรวบรวมงานศิลปะลําค่าของโลกกว่า ล้านชิน รวมทังภาพเขียนของ
จิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี, ปี กัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะทีสวยทีสุดและใหญ่ทีสุด
ของโลกแห่งหนึง
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รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ทพัี ก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า

เมืองปี เตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบําพืนเมือง ณ
พระราชวังนิโคลัส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําเดินทางสูเ่ มืองปี เตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึงเป็ นทีตังของ พระราชวังฤดูรอ้ น เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ทีสร้างขึนใน
สมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช พระตําหนักทีได้ชือว่าเป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชวังทีงดงามโดดเด่นด้วยอุทยานนําพุทพวย
ี
พุ่งมาจากรูปปั นสีทองและทีต่างๆ มากกว่า แห่ง ด้วยสถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตืนตาตืนใจกับประติมากรรมทีวิจิตรงดงาม
อลังการยิ ง ห้อ งหับ ต่ า งๆ ภายในพระราชวังประดับ ด้วยทองคํา อร่ามเรือ งพร้อ มภาพเขี ย นที สวยงามเก่ า แก่ ท รงคุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนนําพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรังเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน (Pushkin) เมืองนีเป็ นทีประทับในฤดูรอ้ นของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์สาํ คัญ
เกิดขึนในวันที เมษายน ค.ศ.
พระเจ้านิโคลัสที พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวัติ ซึง
กลายเป็ นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกินและราชวงศ์ โรมานอฟทียาวนานกว่า ปี นําเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
(Catherine Palace) ภายในพุชกินวิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปั ตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบ
โรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลังภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้อง
อําพัน (Amber Room) ทีทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรืนงดงามในสไตล์ฝรังเศส หรือช้อปปิ งสินค้า
พืนเมืองได้ตามอัธยาศัย
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.... น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันชมการแสดงศิลปะพืนเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิ โคลัส (Nicholas Palace) ทีมีชือเสียงในการแสดง การ
เต้นรํา การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจําชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึงท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึงในช่วงพักการแสดงมีบริการ
อาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็ นต้น
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า

ชมป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณฑ์เรือรบ
ออโรร่า – ถนนเนฟสกี - (บินภายใน) กรุ งมอสโคว์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําเข้าชมป้ อ มปี เตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึงในอดีต เคยใช้เป็ นที คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็ นป้อ ม
ปราการทีสร้างขึนพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปี เตอร์สเบิ รก์ ปั จจุบันใช้เป็ น สุสานทีเก็บ พระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุก
พระองค์ จากนันนําเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ทีได้ชือว่าเป็ นมหาวิหารทีสวยงามทีสุด และใหญ่
เป็ นลําดับ ของโลก ภายในมีรูปภาพทีสร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกั ดิสิทธิแห่งนีเป็ นทีนับถือของชาวเมือง
อย่างมาก เนืองจากครังหนึงตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทังเมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี นํา
ท่านถ่ายรูปกับพิพิธภัณท์เรือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวัติศาสตร์-ของรัสเซียที ทีมีประวัติยาวนานรวมถึงการผ่าน
ช่วงการปฏิวตั ิการเปลียนแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ.
และสงครามโลกครังที ในปี ค.ศ.
ด้วย นําท่านต่อไปยัง ถนนช้อปปิ งถนน เนฟสกี (Nevsky Prospect) โดยชือถนนนันได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเป็ นถนนย่าน
การค้าสายหลักในเซนท์ปีเตอร์เบิรก์ ให้ท่านได้เลือกซือสินค้านานาชนิดเป็ นของทีระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ทีสร้างขึนบนบริเวณทีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที ถูกลอบ
ปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที ทรงสร้างเพือเป็ นอนุสรณ์แด่พระบิดา จากนันนําท่านเดินทางไปยังสนามบินเพือนําท่าน
เดินทางกลับไปยังกรุ งมอสโคว์
ออกเดินทางสูก่ รุ งมอสโคว์ โดยสายการบิน ….. เทียวบินที..…..
(ใช้เวลาบินประมาณ . ช.ม.)

... น.
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คํา

ทีพัก

เดินทางถึงกรุงมอสโคว์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า

ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุ งมอส
โคว์ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่นาใจกลางกรุ
ํ
งมอสโคว์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็ นทีตังของศาสนสถานทีใหญ่ทสุี ด
และเก่าแก่ทีสุด ในคริสต์ศตวรรษที - เป็ นทีแสวงบุญทีศักดิสิทธิของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทาง
ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอด
โดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน ชัน มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสทีภายในบรรจุกระดูก
ของท่าน ประชาชนทีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ทีมี
ความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมือปี ค.ศ.
เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญทีจตุรสั วิหาร
แห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน ชัน โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ภายใน
ตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและทีสําหรับนักร้องนําสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนาง
แคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังทีจัตุรสั วิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ทีนีสูงกว่าชมบ่อนําศักดิสิทธิ (Chapel
Over the Well) ทีซึมขึนมาเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากทีสุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการ
ตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจดุ เริมต้นมาจากช่วง แรกสุดทีสตาลิน ขึนมาเป็ นผูน้ าํ สหภาพโซเวียต
ลักษณะของสถาปั ตยกรรมทีนํามาตกแต่งภายในสถานีนนเป็
ั นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะทีสร้างขึน
เพือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึงจะสือออกมาในรูปของงานปั น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์
รับประทานอาหารคํา สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตาม
แม่นํ า Moskva ดืมดํารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ
ตลอดสองฝากฝังแม่นาเป็
ํ นอีกหนึงประสบการณ์ทน่ี าประทับใจ

นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า

วันที

มอสโคว์ – จั ตุ รั ส แดง – วิ ห ารเซนท์ บ าซิ ล – พระราชวั ง เครมลิ น –
พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอรี – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ละครสัตว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การ
เดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า ใน ของประเทศ ทําให้เป็ นเมืองทีมีประชากรหนาแน่นทีสุดในยุโรป นําชม
จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองทีเป็ นเวทีของเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิม
ฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที ปั จจุบันสถานทีแห่งนีใช้จดั งานในช่วงเทศกาล
สําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันทีระลึกสงครามโลกครังที บริเวณโดยรอบของจัตุรสั แดงเป็ นทีตัง ของกลุ่ม
สถาปั ตยกรรมทีสวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม ยอดทีมีสีสนั สวยงาม
สดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตังอยู่บนป้อมสปาสสกายา
เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง แฉกทีทํามาจากทับทิม นําหนัก ตัน ซึงพรรคคอมมิวนิสต์นาํ มาประดับ ไว้เมือปี ค.ศ.
ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมทีเก่าแก่ของเมือง สร้างในปี ค.ศ.
จําหน่ายสินค้าจําพวก
แบรนด์เนม เสือผ้า เครืองสําอาง นําหอมต่างๆมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ งตามอัธยาศัย

กลางวัน
บ่าย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ภายในรัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ทีประทับของพระเจ้าซาร์ทกุ พระองค์ จนกระทังพระเจ้าซาร์
ปี เตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ปั จจุบนั เป็ นทีประชุมของรัฐบาลและทีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นํา
ท่านสู่จตั รุ สั วิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชัน โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อัสสัมชัญ ซึงเป็ นโบสถ์ทีสําคัญใช้ในงานพิธีกรรมทีสําคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทกุ พระองค์ จากนัน
ชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ทสุี ดในโลกเพือนําไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ
ผิดพลาดระหว่างการหล่อทําให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ทมีี ความต้องการสร้างปื นใหญ่ทสุี ดในโลกทียังไม่เคยมีการใช้ยิง
เลย ทําด้วยบรอนซ์นาหนั
ํ ก ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นําเข้าชมพิพิธภัณฑ์

คํา

ทีพัก

วันที
เช้า

อาร์เมอรี (The Kremlin Armory ) เป็ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ที เก่ า แก่ ที สุด ของรัส เซี ย เพื อเป็ น ที เก็ บ สะสมของเจ้า ชายมัส โควี ในช่ ว ง
คริสต์ศตวรรษที - ปั จจุบนั เป็ นสถานทีเก็บสะสมของมีค่าทีดีทีสุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ
ที พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรีเป็ นหนึงในสามพิพิธภัณฑ์ทีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินทีสมบูรณ์แบบ ซึงอีก ทีอยู่ที
อังกฤษ และ อิหร่าน จากนันนําท่านเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็ น
มหาวิหารโดมทองทีใหญ่ ทีสุดในรัสเซีย สร้างขึนเพือเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมือปี ค.ศ.
โดยพระเจ้า
ซาร์อเล็กซานเดอร์ที ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง ปี
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ท้ ี ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทังมายากล
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น ช่วง ช่วงแรก นาที พัก นาที และ
ช่วงหลังอีก นาที จากนียังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของทีระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึงบางครังการ
งดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงืน , บาท***
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า

IZMAILOVO MARKET - พิพธิ ภัณฑ์อวกาศ – ถนนอารบัต – สนามบิน

18.25 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใหญ่ทีสุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซือสินค้าพืนเมืองนานาชนิด ในราคาทีถูก
ทีสุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตา แม่ลกู ดก, ผ้าคลุมไหล่, อําพัน, ของทีระลึกต่างๆ และอืนๆอีกมากมาย จากนันนําท่านสู่เข้า
พิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกียวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ
รวมทังดวงดาวต่างๆ ซึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี จะจัดแสดงเกียวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิงประดิษฐ์ทีเกียวข้อง
กับอวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วยประวัติศาสตร์และการพัฒนาของการเดินทางขึนสู่อวกาศและดวงจันทร์ตงแต่
ั อดีตจนถึงปั จจุบัน
สิงจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นก้อนหินจากดวงจันทร์ ชุดอวกาศ ชินส่วนยานอวกาศ รวมทังสุนัขทีเคยขึนไปในอวกาศ และ อีก
มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทังย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุน่ ร้านค้าของ
ทีระลึก ร้านนังเล่น ร้านอาหารมากมาย และยังมีศิลปิ นมานังวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยสายการบินไทย TG975

วันที

กรุ งเทพฯ

07.30 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

กลางวัน

ราคาแนะนําเพียง We Go To Russia
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
8 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย
กําหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตัว
ท่านละ

พักเดียวเพิม
ท่านละ

ว ันที 09 – 16 เม.ย. 63

79,900

79,900

79,900

79,900

47,040

5,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือนไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีนังจะยืนยันเมือได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านัน
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมือได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั
นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั

อัตราค่าบริการนีรวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด (Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)

8.
9.

ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับทางบริษัท
ได้
เบียประกันเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบียประกันเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7%

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านําหนักเกินจากทางสาย
การบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน สําหรับเทียวบินระหว่างประเทศ และค่านําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด
เกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า ชิน , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที
สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน (42 ดอลล่าร์สหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ดอลล่าร์สหรัฐ)

เงือนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจริง
ข้อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สาํ รองทีนังพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ , – , บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ - เดือนเป็ นอย่างน้อย
นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ จะนั
ี งต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ทีมี ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือ ผู้อืนได้อ ย่างรวดเร็วในกรณี ทีเครืองบิน มีปั ญ หา เช่ น สามารถเปิ ด ประตูฉุก เฉิ นได้ (นําหนัก

ประมาณ กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
แจ้งยกเลิกภายใน - วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
แจ้งยกเลิกภายใน - วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที บริษัท
ฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไป
ชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
ั
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
ั
สงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก

1.

2.
3.
4.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ ท่าน/ เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตาํ
กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ
ปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํา ซึง
ขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

