BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
7 DAYS 5 NIGHTS

เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 63
มอสโคว์ | จัตรุ ัสแดง | พระราชวังเครมลิน | นครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก | โบสถ์หยดเลือด |
ชมโชว์พื ้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส | สัมผัสประสบการณ์นงั่ รถไฟตู้นอนระดับ First Class

ราคาแนะนาเพียง

54,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว์
วันที่ 2. มอสโคว์ – นัง่ รถไฟ SAPSAN สูน่ ครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก– พิพธิ ภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้ อปปิ ง้ เนฟสกี ้
วันที่ 3. พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรี น
วันที่ 4. มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เข้ าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปี เตอร์ แอนด์พอล – ช้ อปปิ ง้ ที่ห้าง Galeria – ชมระบาพื ้นเมือง ณ พระราชวังนิ
โคลัส- นัง่ รถไฟตู้นอนระดับเฟิ ร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
วันที่ 5. มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ ดนิ – พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์อาร์ เมอรี่ – จัตรุ ัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้ างกุม – ละครสัตว์
วันที่ 6. ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์ โรว์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – มอสโคว์
11.00 น.
14.00 น.
20.20 น.

ที่พัก

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H,J สายการบินไทย โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย TG 974
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) ผ่านขันตอน
้
การตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
***คณะออกเดินทางวันที่ 02-08, 06-12,13-19 พ.ค., 08-14, 24-30 มิ.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 19.45 น.***
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั DELTA หรื อเทียบเท่า

มอสโคว์ – นั่ งรถไฟ SAPSAN สู่ นครเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก– พิพิธภัณท์
วันที่ 2
เฮอมิเทจ – ถนนช้ อปปิ ้ งเนฟสกี ้
เชา้

..... น.

รับประทานอาหารเช้ า
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเพื่อเดินทางสูเ่ มืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก (St.petersburg)
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้ าประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งท่าน
จาเป็ นต้ องลากกระเป๋ าเดินทางด้ วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋ าที่อาจจะสูญหายได้ ***
ขึ ้นรถไฟ SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสูน่ ครเซนต์ปีเตอร์ เบิร์ก (ใช้ เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง)

..... น.

ถึงนครเซนต์ปีเตอร์ เบิร์กโดยสวัสดิภาพ นาชมความงดงามของนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก (St. Petersburg) ที่สร้ าง โดยพระเจ้ า
ปี เตอร์ มหาราชเมื่อปี ค.ศ.1703 ได้ รับฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ

กลางวัน

บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้ วยห้ องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้ อง สถานที่แห่ง
นี ้เคยใช้ เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรี ไทย-รัสเซีย ปัจจุบนั พระราชวัง
นี ้ได้ ถกู ใช้ เป็ น เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ล้ านชิน้

ค่า
ที่พัก

รวมทังภาพเขี
้
ยนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปี กัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพิธภัณ ฑ์
ศิลปะที่สวยที่สดุ และใหญ่ที่สดุ ของโลกแห่งหนึ่ง นาท่านต่อไปยัง ถนนช้ อปปิ ้ งเนฟสกี ้ (Nevsky Prospect) โดยชื่อถนน
นันได้
้ มาจากเจ้ าชายเนฟสกี ้เป็ นถนนย่านการค้ าสายหลักในเซนท์ปีเตอร์ เบิร์กให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ านานาชนิดเป็ นของที่
ระลึก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรี น
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสู่เมืองปี เตอร์ ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็ นที่ตงของ
ั้
พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ที่
สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช พระตาหนักที่ได้ ชื่อว่าเป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้ วย
อุทยานน ้าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั น้ สีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้ วยสถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับ
ประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้ องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้ วยทองคาอร่ ามเรื องพร้ อ มภาพเขียนที่
สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้ วยพฤกษานานาพันธุ์และสวน
น ้าพุอนั ตระการตาสวยงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายในฝรั่งเศส

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนี ้เป็ นที่ประทับในฤดูร้อนของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์
สาคัญเกิดขึ ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้ านิโคลัสที่ 2 พร้ อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะ
ปฏิวตั ิ ซึ่งกลายเป็ นประวัติศาสตร์ หน้ าสุดท้ ายในเมืองพุชกิน้ และราชวงศ์ โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี นาเข้ า ชม
พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้ วิลเลจ (Pushkin Village) ด้ วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดย
นาเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสี ฟ้าสดใส มีหลังคารู ปโดมสีทองสุกปลั่งภายใน
ประกอบด้ วยห้ องหับต่างๆนับร้ อยโดยเฉพาะห้ องอาพัน (Amber Room) ที่ทกุ ท่านจะต้ องประทับใจ อิสระให้ ท่านเดินชม
สวนอันร่มรื่ นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมืองได้ ตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรื อเทียบเท่า

มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – เข้ าชมโบสถ์ หยดเลือด – ป้ อมปี เตอร์ แอนด์
วันที่ 4 พอล – ช้ อปปิ ้ งที่ห้าง Galeria – ชมระบาพืน้ เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
- นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิ ร์ สคลาสกลับกรุ งมอสโคว์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาเข้ าชมมหาวิหารเซนต์ ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นมหาวิหารที่สวยงามที่สดุ และใหญ่เป็ นลาดับ 4
ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้ างด้ วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์แห่งนีเ้ ป็ นที่นับถือของชาวเมืองอย่าง
มาก เนื่องจากครัง้ หนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้ วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้ เมือง นาท่านเข้ าชมโบสถ์ หยดเลื อ ด
(Church of Christ’s Resurrection) ที่สร้ างขึ ้นบนบริ เวณที่พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้ าอเล็ก
ซานเดอร์ ที่ 3 ทรงสร้ างเพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่พระบิดา

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านถ่ายรูปกับพิพธิ ภัณฑ์ เรือรบออโรร่ า (Aurora Museum) เรื อประวัตศิ าสตร์ -ของรัสเซียที่ ที่มีประวัตยิ าวนานรวมถึง
การผ่านช่วงการปฏิวตั กิ ารเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ใน
ปี ค.ศ. 1941-1945 ด้ วย จากนันน
้ าเข้ าชมป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้ เป็ นที่
คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็ นป้อมปราการที่สร้ างขึ ้นพร้ อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ปัจจุบนั ใช้ เป็ นสุสานที่เก็บพระศพ
ของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุกพระองค์ หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ห้าง Galeria ให้ เวลาท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ า
แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS , INCANTO และอื่ นๆอี ก
มากมาย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
จากนันชมการแสดงศิ
้
ลปะพืน้ เมืองของชาวรั สเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ที่มีชื่อเสียงในการแสดง
การเต้ นรา การร้ องเพลง การแต่งกายชุดประจาชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในช่วงพักการ
แสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์ เวียร์ , ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้ อดก้ า เป็ นต้ น

ค่า

นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ (Moscow)
นาท่ านนั่ งรถไฟจากนครเซนต์ ปีเตอร์ เบิร์กสู่กรุ งมอสโคว์ ด้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิ ร์ สคลาส (First class) ***การ
เดินทางโดยสารรถไฟระหว่ างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้ าประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่ง
ท่ านจาเป็ นต้ องลากกระเป๋าเดินทางด้ วยตัวท่ านเอง เพื่อป้ องกันกระเป๋าที่อาจจะสูญหายได้ ***

วันที่ 5
เช้ า

มอสโคว์ – สถานี รถไฟใต้ ดิน – พระราชวัง เครมลิน – พิพิธภัณฑ์ อาร์
เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์ บาซิล – ห้ างกุม – ละครสัตว์
อิสระอาหารเช้ าตามอัธยาศัย
นาท่านชมสถานีรถไฟใต้ ดนิ กรุงมอสโคว์ ถือได้ วา่ มีความสวยงามมากที่สดุ ในโลก ด้ วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรม
การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินมีจุดเริ่ มต้ นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ ้นมาเป็ นผู้นา
สหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีนนั ้ เป็ นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะ
ของงานศิลปะที่ สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรู ปของงานปั น้ รู ปหล่อ ภาพสลักนูนต่า
ภาพวาดประดับ ลวดลายแบบโมเสก นาท่านชมเมื อ งมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมือ งหลวงของประเทศรั ส เซี ย เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทา
ให้ เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุ ในยุโรป นาท่านเข้ าสู่ภายในรัว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่
ประทับของพระเจ้ าซาร์ ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้ าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ ายไปนครเซนต์ปี เตอร์ สเบิร์ก ปั จจุบนั เป็ นที่
ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นาท่านสูจ่ ตั รุ ัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิ
เอชัน่ โบสถ์อาร์ คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้ าชมด้ านในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ ในงานพิธีกรรมที่
สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้ าซาร์ ทุกพระองค์จากนัน้ ชมระฆังพระเจ้ าซาร์ สร้ างในสมัยพระนาง
แอนนา ทรงประสงค์จะสร้ างระฆังใบใหญ่ที่สดุ ในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาให้
ระฆังแตก ชมปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ ที่มีความต้ องการสร้ างปื นใหญ่ที่สุดในโลกที่ ยังไม่เคยมีการใช้ ยิงเลย ทาด้ วยบรอนซ์
น ้าหนัก 40 ตัน (หากมีพธิ ีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน) นาเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

ที่พัก

(The Kremlin Armory ) เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ของรัสเซียเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมของเจ้ าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 14-15 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สดุ ของรัสเซียจากคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 20
พิพธิ ภัณฑ์อาร์ เมอรี่ เป็ นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัตขิ องพระเจ้ าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่
อังกฤษ และ อิหร่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้ างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ของรัสเซียไม่ว่าจะ
เป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรื อการประท้ วงทางการเมือง สร้ างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนั สถานที่แห่งนี ใ้ ช้ จัด
งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึ กสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัส
แดงเป็ นที่ตงั ้ ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้ แก่ วิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้ วยยอด
โดม 9 ยอดที่มีสีสนั สวยงามสดใส สร้ างด้ วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร์ ตังอยู
้ ่บนป้อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจากทับทิม น ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์นามาประดับ ไว้ เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้ างสรรพสินค้ ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่
ของเมือง สร้ างในปี ค.ศ.1895 จาหน่ายสินค้ าจาพวกแบรนด์เนม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง นา้ หอม และราคาค่อนข้ างแพง ชม
อนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้ างด้ วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้ วครอบอยู่

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง นก ฯลฯ รวมทังมายา
้
กล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15
นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี ้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ตา่ งๆ และมีของที่ระลึ กด้ วย ***กรณี ละครสัตว์งดการแสดง
และซึ่งบางครัง้ การงดการแสดงไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท ***
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั DELTA หรือเทียบเท่ า

ถนนอารบั ต – มหาวิหารเซนต์ ซาเวี ย ร์ – เนิ นเขาสแปร์ โรว์ – สนาม
วันที่ 6
กีฬาเลนิน – สนามบิน
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทัง้ ย่านการค้ า แหล่งรวมวัยรุ่น
ร้ านค้ าของที่ระลึก ร้ านนัง่ เล่น ร้ านอาหารมากมาย และยังมีศลิ ปิ นมานัง่ วาดรูปเหมือน รูปล้ อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ด
หมวกอีกด้ วย นาชมวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ ามถ่ายภาพด้ านใน) เป็ นมหาวิหารโดม
ทองที่ใหญ่ที่สดุ ในรัสเซีย สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้ าซาร์ อเล็ก
ซานเดอร์ ที่ 1 ใช้ เวลาก่อ สร้ างนานถึง 45 ปี นาท่ า นถ่ า ยรู ป ภายนอกกั บ สนามกี ฬาเลนิ น หรื อ สนามกี ฬาลุ ซ นี กี ้
(Luzhniki Stadium) สนามกีฬาระดับความจุ 80,000 ที่นงั่ ที่ใช้ เป็ นที่จดั พิธีเปิ ดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2016

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเดินทางสู่เนินเขาสแปร์ โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ ทงั ้ เมือ งและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้ างในสมัยสตาลิน นอกจากนีย้ ังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตังอยู
้ ่เป็ นจานวน
มากที่ท่านสามารถเลือกซื ้อและต่อรองราคาได้ ด้วย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

19.00 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน

22.05 น.

ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพด้ วยสายการบินไทย TG 975

วันที่ 7 กรุ งเทพฯ
11.10 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้ วยความสวัสดีภาพ

ราคาแนะนาเพียง
BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW
รั สเซีย มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินไทย (TG)
ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

วันที่ 13 - 19 ม.ค. 63

53,900

53,900

53,900

53,900

32,850

5,900

วันที่ 29 ม.ค. - 04 ก.พ. 63

54,900

54,900

54,900

54,900

33,850

5,900

วันที่ 08 - 14 ก.พ. 63

54,900

54,900

54,900

54,900

33,850

5,900

วันที่ 29 ก.พ. - 06 มี.ค. 63

54,900

54,900

54,900

54,900

33,850

5,900

วันที่ 04 - 10 มี.ค. 63

54,900

54,900

54,900

54,900

33,850

5,900

วันที่ 06 - 12 เม.ย. 63

66,900

66,900

66,900

66,900

36,280

6,900

วันที่ 08 - 14 เม.ย. 63

66,900

66,900

66,900

66,900

36,280

6,900

วันที่ 11 - 17 เม.ย. 63

68,900

68,900

68,900

68,900

38,280

6,900

วันที่ 02 - 08 พ.ค. 63

57,900

57,900

57,900

57,900

36,850

6,900

วันที่ 06 - 12 พ.ค. 63

57,900

57,900

57,900

57,900

36,850

6,900

วันที่ 13 - 19 พ.ค. 63

57,900

57,900

57,900

57,900

36,850

6,900

วันที่ 08 - 14 มิ.ย. 63

57,900

57,900

57,900

57,900

36,850

7,900

วันที่ 24 - 30 มิ.ย. 63

57,900

57,900

57,900

57,900

36,850

7,900

กำหนดกำรเดินทำง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที

4.

5.
6.

หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจ าเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื อ้ ประกั นการเดิน ทางสาหรั บครอบคลุ มเรื่ อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ เดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (36 USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 USD)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริ ษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ ง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่า ใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่ สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่ นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิน ทางของท่ าน ไปยังคณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสีย ค่า ใช้ จ่ ายที่ ไ ม่สามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ

7.

8.
9.

กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่า
ตัว๋ เครื่ องบิน (กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ า หน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

