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Trans-Siberian, Russia
9 วัน 7 คืน
นั่งรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก
สัมผัสเส้ นทางดินแดน 2 ทวีป
อิสระช้ อป ชิม ชิล เลือกได้ ตามใจคุณ

รวมในแพ็คเกจ










โรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน / บนรถไฟ 3 คืน
รถตู้ส่วนตัว 5 วัน พร้ อมคนขับรถ (พูดอังกฤษ) + ทิป
มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น + ทิป
พระราชวังเครมลิน
ทัวร์ รถไฟใต้ ดนิ ในกรุ งมอสโคว์ (วันที่ 7)
รถไฟทรานไซบีเรีย (ชัน้ ประหยัด ชัน้ สอง)
พิพิธภัณฑ์ ไบคาล
จุดชมวิวเนินเชียร์ สกี และพิพิธภัณฑ์ ทอล์ ทซี่
ประกันการเดินทาง

ไม่ รวมในแพ็คเกจ
 ตั๋วเครื่องบินระหว่ างประเทศไป - กลับ
 อาหาร และ เครื่องดื่ม
 ทิปอื่นๆ
 เจ้ าหน้ าที่หัวหน้ าทัวร์

เริ่มต้ น
51,400 บาท/ท่ าน
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วันที่ 1 | กรุ งเทพมหานคร - อีร์คุตสค์
เช็ ค อิน ที่ท่า อากาศยานนานาชาติ สุว รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
แนะนาเป็ นสายการบินไซบีเรี ย แอร์ ไลน์ S7-76332 เวลา 17.05 – 23.55 น. ( ตาม
เวลาท้ องถิ่นประเทศรัสเซีย ) เคาน์เตอร์ M ชัน้ 4 (ประตู 7)
หมายเหตุ : หากต้ องการใช้ เที่ยวบินอื่นกรุ ณาแจ้ งก่อนทาการซื ้อ เคาน์เตอร์ เช็คอิน
ปิ ด 1 ชม. ก่อนเครื่ องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3 ชม.
เดินทางถึงเมืองอีร์คตุ สค์ (Irkutsk) ประเทศรัสเซีย เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
 รถตู้สว่ นตัวพร้ อมคนขับรับจากสนามบินส่งที่พกั
 ไม่มีมคั คุเทศก์ท้องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่บริ การทัวร์
เข้ าพักที่ COURTYARD BY MARRIOT หรื อเทียบเท่า

วันที่ 2 | อีร์คุตสค์ - ยากาเตรินบุร์ก
เช็คเอาท์และออกเดินทางเที่ยวชมเมืองใหญ่แห่งไซบีเรี ย ที่ได้ ขึ ้นชื่อว่า ปารี สแห่ง
ไซบีเรี ย “Paris of Siberia” เดินทางเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum)
สถานที่จัดแสดงสัตว์น ้าสายพันธุ์ต่างๆที่พบในทะเลสาบไบคาล ซึ่งหาชมที่ไหน
ไม่ได้ ในโลกและเดินทางสูเ่ นินเขาเชียร์ สกี (Chersky Stone) โดยนัง่ กระเช้ าสกี
เพื่ อ ชมวิ ว ของทะเลสาบไบคาลอั น กว้ างใหญ่ แล ะไปเข้ าชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สถาปั ตยกรรมและชาติพนั ธุ์ทอล์ทซี่ (The Taltsy Museum of architecture and
Ethnography) ภายในแสดงชีวิตความเป็ นอยู่ของชนชาวอีร์คุตสค์แบบดังเดิ
้ ม
และเริ่ มต้ นเส้ นทางทรานไซบีเรี ย (Trans-Siberian Train) ด้ วยรถสายที่ยาวที่สดุ
ในโลก มุง่ หน้ าสูเ่ มืองยากาเตริ นบุร์ก (Yakaterrinburg)
 รถตู้สว่ นตัวพร้ อมคนขับ – มัคคุเทศก์ท้องถิ่นช่วงชมมือง - รถไฟทรานไซบีเรี ย
พักบนรถไฟทรานไซบีเรี ย
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วันที่ 3 | เดินทางโดยรถไฟทรานไซบีเรีย
รถไฟทรานไซบี เ รี ย เป็ นอี ก หนึ่ ง เส้ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาเปิ ด
ประสบการณ์ใหม่ เพลิดเพลินกับวิวสองข้ างทาง กับบรรยากาศทีส่ ดุ โรแมนติก และ
ดื่มด่ากับสิง่ อานวยความสะดวก ความสวยงามภายในขบวนรถไฟ
 พักบนรถไฟทรานไซบีเรี ย
 ไม่มีมคั คุเทศก์ท้องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่บริ การทัวร์

วันที่ 4 | ยากาเตรินบุร์ก
เดินทางถึงเมืองยากาเตริ นบุร์ก (Yakaterrinburg) เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่บนเส้ นขันระหว่
้
าง
2 ทวีปคือยุโรปและเอเชีย ทาให้ การเกิดการผสมผสานระหว่าง 2 วัฒนธรรมอัน
สวยงาม เริ่ มต้ นที่จุดแบ่งเขตทวีปเอเชียและยุโรป (Europe and Asia Obelisk)
และสถานที่อันศักดิ์ สิทธิ์ นิน ายามา (Romanov’s Monastery) ซึ่ง เป็ นสถานที่
สาคัญในการประกอบศาสนกิจของชาวเมือง
 รถตู้สว่ นตัวพร้ อมคนขับ - มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
เข้ าพักที่ NOVOTEL YEKATERINBURG CENTER หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5 | ยากาเตรินบุร์ก - มอสโคว์
ออกเดินทางมุง่ หน้ าสูเ่ มืองกรุงมอสโคว์ (Moscow) ด้ วยรถไฟทรานไซบีเรี ย ดื่มด่า
กับบรรยากาศธรรมชาติ ภูเขา ทะเลสาบ สุดแสนโรแมนติก อย่างต่อเนื่อง ใหม่ๆ
สัมผัสเส้ นทางแปลกใหม่ที่เป็ นเส้ นที่ยาวที่สดุ ในโลก
 พักบนรถไฟทรานไซบีเรี ย
 ไม่มีมคั คุเทศก์ท้องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่บริ การทัวร์
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วันที่ 6 | กรุ งมอสโคว์
เดินทางถึ งกรุ งมอสโคว์ (Moscow) เมื องศูนย์ กลางเศรษฐกิ จทางด้ า นการเงิ น
การศึกษา เป็ นเมืองที่ประชากรหนาแน่นที่สดุ เที่ยวชมความงามความยิ่งใหญ่ของ
เมืองหลวงประเทศรัสเซีย จัตุรัสแดง (Red Square) ใจกลางเมืองมอสโคว์ แวะ
ถ่ายรู ปกับมหาวิหารเซนต์ เดอ ซาร์ เวีย (The Cathedral of Christ saviour) มหา
วิหารโดมทองเป็ นโบสถ์ออโธดอกซ์ที่สงู ที่สดุ ในโลก ไปต่อที่สสุ านและสานักชีโนโวเด
วิชี (The Novodevichy Convent) เคยเป็ นที่พกั ของของภรรยาของครอบครัวผู้หญิง
ในสังคมชัน้ สูงของประเทศรัสเซีย ไปต่อที่เนินเขา Poklonnaya สถานที่สาคัญที่มี
ชื่ อเสียงที่ สุดของกรุ งมอสโกซึ่ง มีสญ
ั ลักษณ์ ที่เกี่ ยวกับสงครามโลกครั ง้ ที่สองอยู่
มากมาย ท้ ายสุดไปเที่ยวช้ อปปิ ง้ บนถนนสุดครึกครื น้ อย่าง Tverskaya Street
 รถตู้สว่ นตัวพร้ อมคนขับ - มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
เข้ าพักที่ COURTYARD BY MARRIOTT MOSCOW CITY CENTER หรื อเทียบเท่า

วันที่ 7 | กรุ งมอสโคว์
ท่องเที่ยวมอสโคว์ เริ่ มต้ นที่สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์( Moscow Metro) ชม
ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ ากับสถาปั ตยกรรมหลากหลายรู ปแบบ
จากนันไปต่
้ อทีพ่ ระราชวังหลวงเครมลิน (Grand Kremlin Palace) เข้ าชมมหาวิหาร
เซนต์เบซิล (St.Basil’s Cathedral) โบสถ์แห่งนี ้ถือเป็ น landmark สาคัญของกรุ ง
มอสโคว์ จากนันเข้
้ าชมพระราชวังหลวงเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สถานที่
ท่องเที่ยวที่ขึ ้นชื่อเป็ นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆของรัสเซีย ต่อมาได้ กลายเป็ น
โบสถ์อสั สัมชัญและพิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน
 รถตู้สว่ นตัวพร้ อมคนขับ - มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
เข้ าพักที่ COURTYARD BY MARRIOTT MOSCOW CITY CENTER หรื อ
เทียบเท่า
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วันที่ 8 | กรุ งมอสโคว์ - โดฮา - กรุ งเทพมหานคร
เดินทางไปยังสนามบินโดโมเดโดโว เพื่อทาการเช็คอิน คืนภาษี สาหรับการช้ อปปิ ง้
และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร แนะนาสายการบินไซบีเรี ย แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่
S7-4749 เวลา 09.50 – 15.10 น. (ตามเวลาท้ องถิ่นประเทศกาตาร์ ) และรอต่อ
เครื่ อง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย สายการบินไซบีเรี ย แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ S74873 เวลา 20.25 – 06.55 น. (+1) (ตามเวลาท้ องถิ่นประเทศไทย)
 รถตู้รับจากที่พกั ไปสนามบิน
 ไม่มีมคั คุเทศก์ท้องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่บริ การทัวร์



วันที่ 9 | โดฮา - กรุ งเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
“ขอบคุณในความสนใจ และไว้ วางใจให้ เราได้ เป็ นผู้ช่วยในการออกแบบเส้ นทาง
การเดินทางของคุณ แล้ วพบกันใหม่ในการเดินทางครัง้ ต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”
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เงื่อนไขสาหรั บการซือ้ แพ็คเกจทัวร์
ค่ าแพ็คเกจทัวร์ ต่อท่ านรวม :











ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถตู้ปรับอากาศส่วนตัวพร้ อมคนขับรถ พูดอังกฤษ ) 5 วัน
ค่าตัว๋ รถไฟทรานไซบีเรี ย ชันประหยั
้
ด (ชัน้ 2) 3 คืน
ค่าตัว๋ รถไฟเดินทางระยะสันในกรุ
้
งมอสโค (วันที่ 7)
โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
เจ้ าหน้ าที่มคั คุเทศก์ท้องถิ่น พูดอังกฤษ (เฉพาะวันที่ท่องเที่ยวชมเมืองในวันที่ 2, 4, 6 และวันที่ 7 ของการ
เดินทาง)
ค่าทิปเจ้ าหน้ าที่คนขับ
ค่าทิปเจ้ าหน้ าที่มคั คุเทศก์ท้องถิ่น
ประกันการเดินทาง
ค่าเข้ าชมสถานที่ ระบุตามโปรแกรม พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์ ไบคาล, จุดชมวิวเนินเชียร์ สกี ,
พิพธิ ภัณฑ์ ทอล์ ทซี่
ค่ าแพ็คเกจทัวร์ ต่อท่ านไม่ รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษี สนามบิน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่ากิจกรรมเสริม / ตัว๋ เพิ่มเติม
 ค่าอาหารมื ้อกลางวันและมื ้อค่าทุกมื ้อ
 ค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
 ทิปอื่นๆนอกเหนือจากค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 เจ้ าหน้ าที่หวั หน้ าทัวร์
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ขัน้ ตอนการดาเนินการจอง และชาระเงิน :
หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้ มีการสรุปยอดค่าใช้ จ่ายทังหมดแล้
้
ว จะต้ องชาระเต็มจานวน
เงินภายใน 3 วัน
หลังจากการชาระเงินทางบริ ษัทจะดาเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทังหมด
้
และชาระเงินกับทาง
ต่างประเทศทันที
กรณี ลูกค้ าต้ องการจองกิจกรรมเสริ ม ( Optional ) ต้ องทาการจองและชาระเงินให้ เรี ยบร้ อยก่อนการ
เดินทาง
ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พกั , เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้
ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตัว๋ ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว และตัว๋ การเดินทางต่างๆ ให้ กับ Agent
ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้ งมา ภายใน 7 - 10 วัน ก่อนเดินทางหรื อทันทีที่การจอง
ต่างๆ สาเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :
เนื่องจากระบบการจองทังหมดเป็
้
นการชาระเงินแบบเต็มจานวน และเป็ นการจองชาระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนัน้
การยกเลิกการจองจะต้ องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริ ษัททุกรายการ เพราะในบางบริ การการจองไม่
สามารถคืนเงินได้ เต็มจานวน หรื อไม่สามารถคืนได้ เลย
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ใบจองแพ็คเกจทัวร์
ชื่อผู้เดินทาง.............................................................................................. .............................. ...........................................................
เบอร์ ติดต่อ.................................................................... อีเมล................................................................................................................
จานวนผู้เดินทาง............................................................วันที่เดินทาง......................................................................................................
รายละเอียดตัว๋ ที่เดินทาง.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
แพ็คเกจที่ต้องการ
1. FIT Program Trans-Siberian, Russia (รวม โรงแรม พร้ อมอาหารเช้ า, ประกันการเดินทาง, พาหนะท่องเที่ยว (รถตู้),
ค่าเข้ าชมตามที่ระบุในรายการ)

โรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในโปรแกรม

โรงแรมระดับ 5 ดาว ( สอบถามเพิ่มเติม )

Upgrade ชันรถไฟทรานไซบี
้
เรี ย ( สอบถามเพิ่มเติม )
2. สายการบิน
วันที่เดินทางไป........................................... เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จานวน...................................ท่าน
วันที่เดินทางกลับ........................................ เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จานวน...................................ท่าน
สายการบินไซบีเรี ยแอร์ ไลน์

สายการบินอื่นๆ (ระบุ) ...................................................................

หมายเหตุ : รายการกิจกรรมเสริมที่ต้องการจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่ น ร้ านอาหาร, โรงแรม, ค่ าเข้ า
ชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ มีอัตราค่ าบริการจอง 300 บาท/รายการ
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**ราคาดังกล่ าวเป็ นราคาที่เริ่ มต้ นที่ 4 ท่ านขึน้ ไป หากมีจานวนมากกว่ าหรื อน้ อยกว่ า 4 ท่ าน กรุ ณา
สอบถามราคาเพิ่มเติมและไม่ รวมช่ วงเวลาเดินทางในเทศกาลคริ สต์ มาส และปี ใหม่ กรุ ณาสอบถาม
ราคาเพิ่มเติมเช่ นกัน**
*** กิจกรรมเสริม หรื อ Optional ราคาที่ระบุเป็ นราคาเริ่มต้ น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ ต้อง
บอกวงหน้ า หากสนใจในกิจกรรมใด กรุ ณาสอบถามข้ อมูลอีกครั ง้ ก่ อนทาการตัดสินใจ ***
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