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รัสเซีย in Train 
[มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก] 

8 วัน 5 คืน 
 เดนิทาง มกราคม- กรกฎาคม 2563 

 

ราคาแนะน าเพียง   49,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์  

วนัท่ี 3. มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวยีร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ละครสตัว์ 

วนัท่ี 4.  พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ี – จตัรัุสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรือแม่น า้ 

วนัท่ี 5. นัง่รถไฟดว่นสูน่ครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ                              

วนัท่ี 6. ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวงันิโคลสั 

วนัท่ี 7.  มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ปอ้มปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี ้- Outlet – สนามบิน 
วนัท่ี 8. ดไูบ  - กรุงเทพฯ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส์  เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์   
03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377 

 * คณะออกเดินทางวนัท่ี 30 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. ถึงดไูบ เวลา 06.55 น. * 
07.15 น. ถึงสนามบินดไูบ น าทา่นเปลีย่นเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ่ 
09.15 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงมอสโคว์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 

* คณะออกเดินทางวนัท่ี 30 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.35 น. ถึงกรุงมอสโคว์ เวลา 13.50 น. * 
13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าเดินทางสูเ่นินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ี
สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตา
ลิน นอกจากนีย้ังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตัง้อยู่เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้และ
ต่อรองราคาได้ด้วย น าท่านสูถ่นนอารบัต (Arbat street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่าน
การค้า แหลง่รวมวยัรุ่น ร้านค้าของท่ีระลกึ ร้านนัง่เลน่ และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และ
ศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 

ค ่า 
ที่พัก 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 3 
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอส
โคว์ - ละครสัตว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นท่ีตัง้

ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสทิธ์ิของประเทศ 
เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ์ ชมโบสถ์
โฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) โบสถ์ท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 
เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนกับุญ มีแท่นส าหรับประกอบ
พิธีของพระสงัฆราชและท่ีส าหรับนักร้องน าสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ต้องการให้เหมือนหอระฆงัท่ีจัตุรัสวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ีสงูกว่าชมบ่อน า้ศักดิ์ สิทธ์ิ (Chapel 

Over the Well)  ท่ีซมึขึน้มาเองตามธรรมชาติ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงมอสโคว์ น าเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้าม

ถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน
สงครามนโปเลยีน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี น าทา่น
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม
การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน 
ขึน้มาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ 
Monumental Art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างขึน้เพื่อระลกึถึงคณุความดีของวีรบุรุษ ซึง่จะสือ่ออกมาใน
รูปของงานปัน้ รูปหลอ่ ภาพสลกันนูต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัว์แสนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สนุขั ลงิ นก ฯลฯ 
รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ช่วง 



 
 
 
 
 
 
 

 

ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกับสตัว์ต่างๆ และมีของท่ี
ระลกึด้วย ** กรณีละครสตัว์งดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท ** 

ที่พัก 
 

เข้าสูท่ี่พกั DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 4 
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บา
ซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 

การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป น าท่านเข้าสู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี
ประทบัของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสูจ่ัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกบั
โบสถ์อัสสมัชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อัสสมัชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใช้ในงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้า
ซาร์ทุกพระองค์ จากนัน้ชมระฆงัพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่
ท่ีสดุในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหลอ่ท าให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระ
เจ้าซาร์ท่ีมีความต้องการสร้างปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น า้หนกั 40 ตนั 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์

เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของรัสเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจ้าชายมสัโควี่ 
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสดุของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษท่ี 
14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหนึ่งในสามพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบติั
ของพระเจ้าแผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซึง่อีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหร่าน 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของ

รัสเซียไม่วา่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนีใ้ช้จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตัรัุสแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมที่สวยงาม อนัได้แก่ วิหาร
เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสสีนัสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตัง้อยูบ่นปอ้มสปาสสกายา 
เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น า้หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามา
ประดบั ไว้เม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ
เมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหนา่ยสนิค้าจ าพวกแบรนด์เนม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง น า้หอม และราคาคอ่นข้าง
แพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลง
แก้วครอบอยู ่

ค ่า น าท่าน สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรือไปตาม
แม่น า้ Moskva ด่ืมด ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคาร
ตา่งๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้เป็นอีกหนึง่ประสบการณ์ท่ีนา่ประทบัใจ 

ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม  DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 5 น่ังรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ                              
เช้า 

 
 

กลางวัน 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า 
ที่พัก 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเพื่อน าทา่นน่ังรถไฟด่วน High Speed Trains : Sapsan เดินทางสูเ่มืองเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์ก โดยทัง้สองเมืองมีระยะทางหา่งกนัถึง 650 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 40 นาที 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าชมความงดงามของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ท่ีสร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเม่ือปี 
ค.ศ.1703 ได้รับฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” น าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter 

Palace) ท่ีประกอบด้วยห้องตา่งๆ มากกวา่ 1,050 ห้อง สถานท่ีแหง่นีเ้คยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซีย
ของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพันธไมตรีไทย-รัสเซีย  ปัจจุบันพระราชวังนีไ้ด้ถูกใช้เป็น เข้าชม
พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล า้คา่ของโลกกวา่ 8 ล้านชิน้ รวมทัง้
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็น
พิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแหง่หนึง่ 
รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 6 ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสูเ่มืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ พระราชวงัฤดรู้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof 
Palace) ท่ีสร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์   มหาราช พระต าหนกัท่ีได้ช่ือวา่เป็น Russian Versailles เป็น
พระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ด้วยอุทยานน า้พท่ีุพวยพุง่มาจากรูปปัน้สทีองและท่ีตา่งๆ มากกวา่ 100 แหง่ ด้วย
สถาปัตยกรรมยคุทอง ทา่นจะต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง ห้องหบัตา่งๆ ภายใน
พระราชวงัประดบัด้วยทองค าอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคณุคา่ทางประวติัศาสตร์จนมิ
อาจประเมินคา่ได้  สว่นภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพนัธ์ุและสวนน า้พอุนัตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายในฝร่ังเศส (โดยปกติแล้ว น า้พใุนสวนจะไม่เปิดให้ชมในฤดหูนาว คือระหวา่งช่วงเดือน
ตลุาคม ถึง พฤษภาคม) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทบัในฤดูร้อนของราชวงศ์ 

และมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลสัท่ี 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถกู
ควบคุมตวัจากกลุม่ของ คณะปฏิวติัซึ่งกลายเป็นประวติัศาสตร์หน้าสดุท้ายในเมืองพุชกิน้และราชวงศ์โรมา



 
 
 
 
 
 
 

 

นอฟท่ียาวนานกว่า 200 ปี น าเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วิลเลจ 
(Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตวั
อาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลัง่ภายในประกอบด้วยห้องหบัต่างๆนบัร้อยโดยเฉพาะห้อง
อ าพนั  (Amber Room)  ท่ีทกุทา่นจะต้องประทบัใจ อิสระให้ทา่นเดินชมสวนอนัร่มร่ืนงดงามในสไตล์ฝร่ังเศส 
และช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมืองได้ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวงันิโคลสั (Nicholas Palace)  ท่ีมีช่ือเสียงใน

การแสดง การเต้นร า การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาติ  ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และ
ประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ,    
วอดก้า เป็นต้น 

ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 7 
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี ้- 
Outlet - สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 
 
 
 
 
 
 

 

 น าเข้าชมมหาวหิารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีได้ช่ือวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสดุ และ
ใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกัด์ิสทิธ์ิแหง่นี ้
เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอยา่งมาก เน่ืองจากครัง้หนึง่ตวัเมืองถกูถลม่ด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไป
ทัง้เมือง แตม่หาวิหารเซ็นต์ไอแซคแหง่นี ้จากนัน้น าเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul 

Fortress) ซึง่ในอดีตเคยใช้เป็นท่ีคมุขงันกัโทษทางการเมืองเป็นปอ้มปราการท่ีสร้างขึน้พร้อมๆ กบันครเซ็นต์ปี
เตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัใช้เป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทกุพระองค์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสร้างขึน้บนบริเวณท่ีพระเจ้าอ

เล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา น า
ทา่นช้อปปิง้ท่ีถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) โดยช่ือถนนนัน้ได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเ้ป็นถนนยา่นการค้า
สายหลกัในเซนท์ปีเตอร์เบิร์กให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้านานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ น าท่านเดินทางสู่ Outlet 

Village Pulkovo ให้เวลาท่านอิสระเลือกซือ้สินค้ามากมาย อาทิ เช่น  ADIDAS, MICHAEL KORS ,BOSS, 
UNDER ARMOUR ,FURLA, GUESS, NEW BALANCE ,LACOSTE, NIKE, PUMA, TOMMY HILFIGER, 
CALVIN KLEIN  , LEVI'S, SAMSONITE ฯลฯ 

18.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
23.25 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 176 

* คณะเดินทางวนัท่ี 24-31 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 23.55 น. ถึงดไูบ เวลา 06.50 น. * 
 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.35 น. ถึงสนามบินดไูบ น าทา่นเปลีย่นเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ่ 
09.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 

 * คณะเดินทางวนัท่ี 24-31 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. * 
* คณะเดินทางวนัท่ี 26 พ.ค.-02 มิ.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.* 

18.40 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 
******************************************************************************************************  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

ราคาแนะน าเพียง  
รัสเซีย in Train 8 วัน 5 คืน  

[มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก] 
โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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.- 

07 – 14 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 36,100.- 4,900.- 

10 – 17 เม.ย. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 37,100.- 4,900.- 

11 – 18 เม.ย. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 37,100.- 4,900.- 

26 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,100.- 5,900.- 

02 – 09 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 36,100.- 5,900.- 

26 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

01 – 08 มิ.ย. 63 68,900.- 68,900.- 68,900.- 48,100.- 12,900.- 

23 – 30 มิ.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

01 – 08 ก.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,100.- 6,900.- 

14 – 21 ก.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 6,900.- 

21 – 28 ก.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,100.- 6,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2.        สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3.        หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
  ** ลกูค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิม่เติมกับ

ทางบริษัทได้ ** 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่

น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น (36 ยเูอสดอลลา่ร์) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยเูอสดอลลา่ร์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  



 
 
 
 
 
 
 

 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


