พักโรงแรมในเมือง ประหยัดเวลาเดินทาง เนื่ องจากมอสโคว์
และ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ การจราจรรถติดมาก
มอสโคว์ พักโรงแรม 4 ดาว อินเตอร์เชน
ชมละครสัตว์รสั เชี่ยน เซอร์คสั
และชมโชว์พ้ ืนเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ลา่ ดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ
เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50 %

จุดเด่นของรายการ :

กำหนดกำรเดินทำง : 05 - 12 / 12 – 19 เมษำยน 2561

(1)

วันแรก
0700 น.
1010 น.
1555 น.
2000 น.

วันที่สอง
0700 น.
เช้ า

1330 น.

บ่าย

กรุ งเทพฯ – กรุ งมอสโคว์
(พฤหัสบดี)
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ ป)
สายการบินไทย โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974
ถึงสนามบินโดโมเดโดว่ า กรุ งมอสโคว์ หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง และศุลกากรแล้ ว
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าที่พกั Holiday Inn Sokolniki Hotel หรื อเทียบเท่า
กรุ งมอสโคว์

(ศุกร์ )

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเข้ าชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์ รัสเซีย ที่
มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ ร่ ี แชมเบอร์ ซึง่ เป็ นที่เก็บสมบัติล ้าค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้ แก่
บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้ าง,ราชรถทองคา,เครื่ องบรรณาการจาก ราชวงศ์ตา่ งๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ ที่หาชมได้ ยาก
ยิ่ง จากนันชมโบสถ์
้
อสั สัมชัญ, ปื นใหญ่ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้ าอีวานชมระฆังยักษ์ ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุ งมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ นาท่านขึ ้นสูจ่ ดุ สูงสุด
ของกรุงมอสโคว์ที่ “เนินเขาสแปโรว์ ” แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นาท่านชม อารามชี โนโวดิชีนี คอน
แวนน์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็ นที่คมุ ขังพระนางโซเฟี ย และบรรดาเชื ้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงในประวัติศาสตร์ ราชวงศ์
โรมานอฟ ปั จจุบนั ใช้ เป็ นสุสานสาหรับสุภาพสตรี คนสาคัญๆ ระดับประเทศไม่วา่ จะเป็ นอดีตสุภาพสตรี หมายเลข 1 นาง
ไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ
(2)

1800 น.
2030 น.

ผ่านชมย่านธุรกิจการค้ า จัตุรัสแดง ที่มีความสาคัญในหน้ าประวัติศาสตร์ การเมืองรัสเซีย วิหารเซ็นต์ บาซิล
สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ที่สร้ างขึ ้นโดยพระเจ้ าอีวานจอมโหด ช้ อปปิ ง้ ที่ห้างสรรพสินค้ ากุม (GUM) ที่มีสินค้ าแบรนด์
เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ นาท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สดุ ในรัสเซีย ซึง่ ได้ รับการ
บูรณะขึ ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี ของกรุงมอสโคว์ จากนันน
้ าท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดนิ กรุ งมอส
โคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ ากับสถาปั ตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดับ
ประดาภายในสถานีตา่ งๆ ด้ วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ ดินแห่งเดียวในโลกที่มี
ศิลปะที่งดงามยิ่ง
นาท่านชม ละครสัตว์ บรรลือโลก รั สเซีย ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์ และกายกรรมที่จดั แสดงให้ ชม
อย่างตื่นเต้ น เร้ าใจ
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าที่พกั Holiday Inn Sokolniki หรื อเทียบเท่า

(3)

วันที่สาม

0700 น.
เช้ า

1230 น.
บ่าย

1930 น.

กรุ งมอสโคว์

(เสาร์ )

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โคโลเมนสโกเย่ (Kolomenskoye) พระราชวังไม้ ซงึ่ ตังอยู
้ ร่ ิมฝั่งแม่น ้ามอสควา เป็ นพระราชวังเก่าแก่ที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงการใช้ ชีวิตของชนชันสู
้ งในอดีต ที่ยงั ไม่มีเครื่ องอานวยความสะดวก โดยจะต้ องพึง่ พาข้ าราชบริภารที่
ต้ องคอยรับใช้ ใกล้ ชิด ไม่วา่ จะเป็ นการต้ มน ้าอุน่ ให้ เจ้ านายอาบ ฯลฯ ตังแต่
้ สมัยพระเจ้ า
อเล็กซิสบิดาของพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ซึง่ ได้ ระดมช่างฝี มือเยี่ยมกว่าสองแสนคนเพื่อมาสร้ างพระราชวังแห่งนี ้
โดยเฉพาะ นอกจากนันบริ
้ เวณพระราชวังยังมีจดุ ชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดอีกด้ วย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น SITLOS RESTAURANT
จากนันน
้ าคณะเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ดงั CALVIN KLEIN , ESPRIT , BENETTON
ADIDAS, VANS, BOSS, GUCCI ฯลฯ อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดนัด
จตุจกั รของกรุงมอสโคว์ ที่รวบรวมสินค้ าพื ้นเมืองนานาชนิด ไว้ จาหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็ นนาฬิการัสเซีย,
ตุ๊กตาแม่ลกู ดก, ผ้ าคลุมไหล่, อาพัน ฯลฯ ตามอัธยาศัย

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าที่พกั Holiday Inn Sokolniki Hotel หรื อเทียบเท่า
(4)

วันที่ส่ ี

0800 น.
เช้ า
0930 น.
1320 น.
บ่าย

กรุ งมอสโคว์ - เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก

(อาทิตย์ )

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินสูส่ ถานีรถไฟกรุงมอสโคว์ เพื่อเดินทางสู่ นครเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก
ออกเดินทางสูน่ ครเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูงซับซาน (SAPSAN)
ถึงสถานีรถไฟ นครเซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก รถโค้ ชปรับอากาศรอรับ จากนันน
้ าท่านเดินทาสูภ่ ตั ตาคาร
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ พระราชวังฤดูร้อน ปี เตอร์ ฮอฟ หรื อ วังเปโตร โวเรสต์ หลังจากทรุดโทรมไปในช่วง
สงครามโลกที่ 2 สมัยเยอรมันยึดครอง ก็ได้ รับการบูรณะขึ ้นมาใหม่จนเกือบสมบูรณ์แบบ เปโตร โวเรสต์ (ปี เตอร์ ฮอฟ)
พระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ตังอยู
้ อ่ า่ วฟิ นแลนด์ ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร โดดเด่น
เป็ นพิเศษ คือ น ้าพุอลังการ (ปิ ดในฤดูหนาว) เดิมทีพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช สร้ างวังนี ้ในปี 1720 ตามแบบเรี ยบง่ายของ
สถาปนิก ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ ที่เห็นวิจิตรโอ่อา่ ในขณะนี ้เป็ นการตกแต่งเพิ่มเติมโดยซาลีน่าอลิธซาเบธ ร่องรอย
สไตล์บาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจ้ าปี เตอร์ และเลอบลองด์ยงั คงมีให้ เห็น ปี เตอร์ ฮอฟ สร้ างอยูบ่ นทาเลงามบนเนิน
ธรรมชาติดจุ ดังแวร์ ซายส์ริมทะเล การสร้ างน ้าพุซบั ซ้ อนบนเนินดินเลนชื ้นแฉะเป็ นเรื่ องที่ยากมากในสมัยนัน้ ด้ านหน้ า
ของพระตาหนักคือ สวนน ้าซึง่ มีบนั ใดน ้าตกใหญ่เป็ นส่วนที่เด่นที่สดุ พร้ อมรูปปั น้ แซมซันฉีกปากสิงโตด้ วยมือเปล่า ณ
สถานที่แห่งนี ้เคยใช้ เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรี ไทยกับรัสเซีย จากนัน้
นาคณะกลับเข้ าเมืองเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก

(5)

1900 น.
2030 น.

วันที่ห้า
0800 น.
เช้ า

1300 น.
บ่าย

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าที่พกั Holiday Inn Moskovski Hotel หรื อเทียบเท่า

เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก

(จันทร์ )

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านออกเดินทางสูเ่ มือง พุชกิน้ เป็ นอีกหนึง่ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ชมความงดงามของ "แคทเธอรี นพาเลซ"
พระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึง่ ของโลก โดยพระราชวังนี ้ถูก
สร้ างขึ ้นในช่วงสมัย พระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช หรื อในช่วงระหว่าง
ปี 1717-1723 และถูกสร้ างใหม่ในช่วงระหว่างปี 1743-1756 แคทเธอรี น
พาเลซ เป็ น พระราชวังหลวงอันสวยงาม เป็ นที่พกั ผ่อนในฤดูร้อนของ
พระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรี นที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้ าง
ขึ ้นในสไตล์สถาปั ตยกรรมแบบคลาสิก ตกแต่งประดับประดาผนังห้ อง
ด้ วยลายปูนปั น้ ต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ (เขียนภาพขณะที่ปนู ยัง
ไม่แห้ ง ถ้ าเขียนผิดต้ องทุบทิ ้ง ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่) ที่มีความสวยงาม
มาก พระราชวังแห่งนี ้มีห้องหับต่างๆ นับร้ อย โดยเฉพาะห้ องอาพัน
(แอมเบอร์ รูม) ที่นายางสนหลายร้ อยล้ านปี มากรุผนังและเพดานในการ
ประดับประดาห้ อง ที่นี่มีมลู ค่าการก่อสร้ าง / ทะนุบารุงนับร้ อยล้ านเหรี ยญสหรัฐ อิสระให้ ทา่ นเก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้ าชม พระรำชวังยูซุปปอฟ พำเลซ ของเจ้ าชายฟิ ลิกซ์ ยูซปุ ปอฟ ราชนิกลู ผู้วางแผนสังหารนักบุญคนบาป
“รั สปูตนิ ” ที่งดงามด้ วยเฟอร์ นิเจอร์ หรูหรานานาชนิด ชมโรงละครประจาพระราชวังที่ตกแต่งด้ วยกามะหยี่สีแดงสดที่
ยังคงรักษาเอาไว้ เป็ นอย่างดี พร้ อมชมห้ องรัสปูติน สถานที่ซงึ่ จอมสะกดจิตผู้แข็งแกร่งอย่างรัสปูติน ต้ องเอาชีวิตมาทิ ้งไว้
ที่นี่ จากนันน
้ าคณะชม มหาวิหารเซ็นต์ ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ ร็อง ใช้ เวลาสร้ างถึง
40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้ วยหินอ่อน, และ มาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทาด้ วยทองคาแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม
นับเป็ นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
(6)

1830 น.
2000 น.

วันที่หก
0800 น.
เช้ า

1300 น.

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าที่พกั Holiday Inn Moskovski Hotel หรื อเทียบเท่า

เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก

(อังคาร)

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาชมความยิ่งใหญ่ของ พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มเิ ทจ หรื อ พระราชวังฤดูหนาว
แรกเริ่มมีในปี ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรี นได้ ทรงซื ้อภาพเขียนจากยุโรป
กว่า 250 ชิ ้น จึงต้ องสร้ างห้ องสาหรับเก็บ และแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ ้น
โดยที่พระนางเรี ยกห้ องแสดงภาพนี ้ว่า “เฮอร์ มิเทจ” มีภาพเขียนที่ทรง
โปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรี ยญโบราณ และอัญมณีมีคา่ งานที่มีคณ
ุ ค่า
ถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาว สะสมต่อเนื่องกันมาเรื่ อยๆ จนกระทัง่
รัชสมัยของพระเจ้ านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทังหมด
้
และได้
เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ให้ คนทัว่ ไปเข้ าชมได้ ปั จจุบนั มีสิ่งของต่างๆ
ที่ทรงคุณค่าจัดแสดงอยูเ่ กือบ 3 ล้ านชิ ้น เช่น ภาพเขียนของจิตรกรเอก
ของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปี กสั โซ, แรมบรันด์, แวนโก และศิลปะ
วัตถุล ้าค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของ
อียิปต์โบราณ จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ย่านถนนเนฟสกี ้ ถนนประวัติศาสตร์ สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปี 1710 มีความยาวกว่า
4.5 กิโลเมตร เรี ยงรายไปด้ วยสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่น
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

นาท่านชม นครเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก หรื อที่อาจเรี ยกว่า เปโตรกราด หรื อ
เลนินกราด เป็ นเมืองท่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซีย
จุดศูนย์กลางแห่งความเจริญที่เก่าแก่ที่สดุ สมัยที่เคยเรื องอานาจในยุโรป
ได้ รับการขนานนามว่า "หน้ าต่ างของยุโรป" เนื่องจากเป็ นหนึ่งในเมือง
ที่มีความสวยงาม มีความเจริญรุ่งเรื องทางวัฒนธรรมตะวันตก
เมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก นีถ้ ือได้ ว่าเป็ นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก ประกอบด้ วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกัน
ด้ วยแม่น ้าลาคลองอีฟ
86 สาย สวยงามจนได้ รับฉายาว่า “ราชินีแห่ งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี ้เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 300
ปี ตัวเมืองได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สดุ ในด้ านงานสถาปั ตยกรรมและผังเมือง นาท่านแวะ
ถ่ายรูปที่ อนุสาวรี ย์พระเจ้ าปี เตอร์ มหาราชทรงม้ า BRONZE HORSEMAN ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสัญลักษณ์ของเมือง สร้ างใน
ปี ค.ศ. 1768 – 1782 โดยคาสัง่ ของพระนางแคทเธอรี นมหาราช โดยศิลปิ นชาวฝรั่งเศส เอเตียน มอริส ฟาวโคเน่ต์ ฐาน
ของอนุสาวรี ย์เป็ นหินขนาดใหญ่ที่สดุ ที่ขนย้ ายโดยมนุษย์ หนักถึง 1,500 ตัน จากนันน
้ าท่านชมด้ านหน้ า มหาวิหารคา
ซาน ที่สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ซึง่ เป็ นมหาวิหารออโธด๊ อกซ์ที่ใหญ่ที่สดุ ใน เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก เป็ น
สถาปั ตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก มีลกั ษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรี ยงแถวยาวอย่างเป็ นระเบียบ
เนื่องจากสาเหตุหนึง่ มาจากเพราะตังอยู
้ ใ่ นใจกลางเมือง จึงทาให้ ประชาชน หรื อนักท่องเที่ยวพบเห็นได้ ง่าย โดยด้ านหน้ า
ของมหาวิหารจะมีสวนสาธารณะไว้ สาหรับเป็ นที่พกั ผ่อนของชาวรัสเซียอีกด้ วย นอกจากนี ้ยังมี ANICHKOV BRIDGE
เป็ นสะพานเก่าที่
แสดงถึงศิลปะการบังคับม้ า โดยมีรูปปั น้ 4 อิริยาบถอยูบ่ ริเวณคอสะพานริมเขื่อนแม่น ้าเนว่า ผ่านชม เสาหินแกรนิตอ
เล็กซานเดอร์ อนุสาวรี ย์พระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ยอดกษัตริ ย์ของชาวรัสเซีย ท่ าเรื อพาณิชย์ โบราณ, วิหารเลือด
(SPILLED BLOOD CHURCH) ที่สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึง พระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 3 จากนันชมเรื
้
อลาดตระเวน “ออ
โรร่ า” ที่จอดปลดประจาการ เป็ นอนุสรณ์แห่งการปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงการปกครองครัง้ สาคัญของชาวรัสเซีย เรื อลานี ้เคย
ใช้ เป็ นเรื อพระที่นงั่ ของผู้แทนพระเจ้ าซาร์ ที่สง่ มาร่วมงาน พระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ขึ ้นเป็ นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทย
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1900 น.
2030 น.

วันที่เจ็ด

0800 น.

1200 น.
1440 น.
1610 น.
1825 น.

จากนันน
้ าท่านชม “ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล” ซึง่ ในอดีตเคยใช้ เป็ นที่คมุ ขังนักโทษทางการเมืองเป็ นป้อมปราการที่
สร้ างขึ ้นพร้ อมๆ กับ นครเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก โดยพระบัญชาของยอดกษัตริ ย์ ปี เตอร์ มหาราช ปั จจุบนั ใช้ เป็ นสุสานที่เก็บ
พระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัยที่
ย่าน ถนนเนฟสกี ้ ปรอสเป็ ค
นาท่านชมโชว์พื ้นเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พร้ อมค๊ อกเทล วอดก้ า และคาเวียร์ ให้ ชิมจนจุใจ
 บริการอาหารค่า แบบการ์ ลา่ ดินเนอร์ พร้ อมเปี ยนโนบรรเลง ในพระราชวัง นิโคลัส พาเลซ
นาท่านเข้ าที่พกั Holiday Inn Moskovski Hotel หรื อเทียบเท่า

เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – กรุ งมอสโคว์ – กรุ งเทพฯ

(พุธ)

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม
จากนันน
้ าท่านเที่ยวชม โบสถ์ ST.NICOLAS CHURCH หนึง่ ในมหาวิหารที่สวยงามด้ วยศิลปะแบบบาร็อค จากนัน้
นาท่านดินทางสู่ OUTLET VILLAGE อิสระให้ ท่าน เลือกซื ้อสินค้ า ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
จากนันเดิ
้ นทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศรัสเซีย S7 040
ถึงสนามบิน กรุ งมอสโคว์ (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975
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วันที่แปด
0730 น.

กรุ งเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

(พฤหัสบดี)

******************************************************************
กาหนดวันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่
(คณะเดินทางอย่ างน้ อย 20 ท่ าน)

เมษายน : 05 – 12 / 12 – 19

เด็ก 2-12 ปี พักกับ เด็ก 2-12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
มีเตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม

89,900

85,500

83,500

พักเดี่ยว
เพิ่ม
8,900

หมายเหตุ
จองและวางมัดจา ท่ านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังการจองและชาระส่ วนที่เหลือก่ อน
วันเดินทาง 21 วัน “เพื่อยืนยันการเดินทาง และกรุ ณาส่ งแฟ็ กซ์ ใบโอนเงินมาที่บริษัทฯ
(แฟ็ กซ์ หมายเลข 02-691-2377)”
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อัตราค่ าบริการรวม
ตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร (หมู่คณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุ งเทพฯ – มอสโคว์ – กรุ งเทพฯ)
และเที่ยวบินภายในประเทศ ไซบีเรี ยน แอร์ ไลน์ (S7) หรื อ แอร์ โร่ฟลอต รัสเซี่ยน แอร์ ไลน์ (SU)
(เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก – มอสโคว์) รวม 3 เที่ยวบิน
 ตัว๋ รถไฟความเร็วสูงซับซาน (SAPSAN) ชัน้ 2ND CLASS
 ภาษี สนามบินกรุงเทพฯ, ค่าธรรมเนียมน ้ามัน
 ค่าที่พกั โรงแรมชันหนึ
้ ง่ รวม 6 คืน
มอสโคว์ ที่โรงแรม Holiday Inn Sokolniki Hotel หรื อเทียบเท่า
เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก โรงแรม Holiday Inn Moskovski Hotel หรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ พร้ อมกาลาดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลส
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ที่ระบุในรายการ รวมค่าเข้ าชมละครสัตว์รัสเซีย
ค่าบริการในการจัดนาเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผ้ ชู านาญงาน ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันการเดินทาง (อุบตั ิเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุม่ ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าทิปยกกระเป๋ าในโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของลูกค้ าเอง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถท้ องถิ่น (ท่ านละ 45$ US ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาเดียวกัน)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย (ตามที่ท่านเห็นสมควรกับการได้ รับบริการ)
ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าธรรมเนียมค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์
ค่ ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่ า 1 ใบ นาหนักจากัดเพียง 23 กิโลกรั ม
(สายการบินภายในประเทศรั สเซียเข้ มงวดในเรื่ องนา้ หนักเกินอย่ างมาก)
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เงื่อนไขการจอง
1. หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซา่ เข้ าประเทศรัสเซีย สามารถอยูไ่ ด้ ไม่เกิน 30 วัน กรุ ณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง
ต้ องเหลืออายุการใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 10 วันก่อนเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย การผละงานการ
จลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้ าของเที่ยวบิน หรื อการยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบิน การเดินเรื อรถไฟ พาหนะ
ท้ องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้ เข้ าเมืองในต่างประเทศ ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจน
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญเสีย ความล่าช้ า หรื ออุบตั ิเหตุตา่ งๆ
เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ ทาการสารองจ่ายค่าบริการทังหมดให้
้
กบั ตัวแทนก่อนการเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่มีการขึ ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ หรื อการขึ ้นราคาของภาษี น ้ามัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
5. การยกเลิกบางรายการ หรื อแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนันๆ
้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่คืนค่าบริการที่ทา่ นไม่ได้ ใช้ หรื อแยกออกจากคณะ หากไม่ได้ รับการแจ้ งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯ ขนส่ง หรื อหน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จดั จะดาเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ลกู ค้ า และจะคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนันๆ
้ ตามความเป็ นจริงที่ได้ รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอานาจของทางบริษัทฯ กากับเท่านัน้
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
9. เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ ว

การยกเลิก
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- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ช่ วงสงกรานต์ หรื อเทศกาล เป็ น 45 วัน ไม่คิดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึน้ ไป ช่ วงสงกรานต์ หรื อเทศกาล เป็ น 25-44 วัน หักค่ามัดจา ท่านละ 30,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ช่ วงสงกรานต์ หรื อเทศกาล เป็ น 20-24 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-10 วัน ช่ วงสงกรานต์ หรื อเทศกาล เป็ น 14-19 วัน หักค่าใช้ จ่าย 75% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน ช่ วงสงกรานต์ หรื อเทศกาล เป็ น 1-13 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเข้ าเมืองโดยเจตนา
ไม่สจุ ริต หักค่าใช้ จ่าย 100%

ใบตอบรับการเดินทาง
รายการทัวร์ รัสเซียแกรนด์ ทัวร์ 8 วัน
วันที่เดินทาง
ชื่อภาษาอังกฤษ (สะกดตรงกับหนังสือเดินทาง)
(1.)
(2.)
(3.)
(4.)
(5.)
ตัว๋ เครื่ องบิน

.

(6.)
(7.)
(8.)
(9.)
(10.)

 ชันประหยั
้
ดตามรายการ ***
 ชันธุ
้ รกิจ จ่ายเพิ่ม
 Upgrade สูช่ นธุ
ั ้ รกิจ จากโปรแกรม ROP.  ใช้ ตวั๋ ฟรี จากการสะสมไมล์การบินไทย **

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
มือถือ
แฟ็ กซ์
จานวนผู้เดินทางทังหมด.................ท่
้
าน
(ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กต่ากว่า 12 ปี ....................ท่าน)
จานวนห้ องพักที่ใช้ ทงหมด..............ห้
ั้
อง
(ห้ องคู.่ ............. ห้ องเดี่ยว............. ห้ อง 3 เตียง..............)
หมายเหตุ
กรณาแจ้ งความประสงค์ อ่ ืนๆ ตามที่ท่านต้ องการ
อาหาร
ไม่ทานเนื ้อวัว
ไม่ทานเนื ้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสวิรัต
ที่น่ ัง
 ริมหน้ าต่าง
 ริมทางเดิน
อื่นๆ...........................................
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