
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ดินเนอร์ระหว่างล่องเรือแม่นําใจกลางกรุงมอสโคว์ | การแสดงละครสตัว์ |   

นงั HIGH SPEED TRAINS สูเ่ซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | การแสดงในพระราชวงันิโคลสั   

 
 

  

 

 

รัสเซีย in Train 

[มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 

 วัน  คืน 
เดนิทาง มกราคม- กรกฎาคม 2563 

ราคาแนะนาํเพียง   49,900.- 
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วันท ี  กรุงเทพฯ 

23.30 น. 

 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส์  เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก 

 

วันท ี  กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์   

03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 377 

 * คณะออกเดินทางวนัที 30 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. ถึงดไูบ เวลา 06.55 น. * 

07.15 น. ถึงสนามบินดไูบ นําท่านเปลียนเครืองเพอืเดินทางต่อ 

09.15 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทยีวบินท ีEK 133 

* คณะออกเดินทางวนัที 30 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.35 น. ถึงกรุงมอสโคว์ เวลา 13.50 น. * 

13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถนิช้ากว่าประเทศไทย 3 ชวัโมง) 

ผ่านขนัตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําเดินทางสูเ่นินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จดุชมวิวที

สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทงัเมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกทีสร้างในสมัยสตา

ลิน นอกจากนียังมีแผงลอยขายของทีระลึกในราคาถูกตังอยู่เป็นจํานวนมากทีท่านสามารถเลือกซือและ

ต่อรองราคาได้ด้วย นําท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ  กม. เป็นทังย่าน

การค้า แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านค้าของทีระลึก ร้านนงัเล่น และยงัมีศิลปินมานังวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และ

ศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 

คาํ 

ทพีัก 

รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ทพีัก โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า 

 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที . กรุงเทพฯ 

วนัที . กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์  

วนัที . มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ละครสตัว์ 

วนัที .  พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑ์อาร์เมอรี – จตัุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างลอ่งเรือแม่นํา 

วนัที . นงัรถไฟด่วนสูน่ครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ                              

วนัที . ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวงันิโคลสั 

วนัที .  มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี - Outlet – สนามบิน 

วนัที . ดไูบ  - กรุงเทพฯ 
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วันท ี  
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอส

โคว์ - ละครสัตว์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นทีตัง

ของศาสนสถานทีใหญ่ทสีดุและเก่าแก่ทีสดุ ในคริสต์ศตวรรษที 14-17  เป็นทีแสวงบญุทีศกัดสิิทธิของประเทศ 

เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ์ ชมโบสถ์

โฮลีทรินิตี  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสทีภายในบรรจุกระดูกของท่าน 

ประชาชนทีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) โบสถ์ทีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมือปี ค.ศ. 1559-1585 

เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัทีจตรัุสวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 

ชนั โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสําหรับประกอบ

พิธีของพระสังฆราชและทีสําหรับนักร้องนําสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 

ต้องการให้เหมือนหอระฆังทีจัตรัุสวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ทีนีสงูกว่าชมบ่อนําศักดิสิทธิ (Chapel 

Over the Well)  ทซีมึขึนมาเองตามธรรมชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 

บ่าย จากนนันําท่านเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์ นําเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้าม

ถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองทีใหญ่ทีสุดในรัสเซีย สร้างขึนเพือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน

สงครามนโปเลียน เมือปี ค.ศ.  โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที  ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง  ปี นําท่าน

ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ทีมีความสวยงามมากทีสดุในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม

การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริมต้นมาจากช่วง แรกสุดทีสตาลิน 

ขึนมาเป็นผู้นําสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมทีนํามาตกแต่งภายในสถานีนันเป็นลกัษณะของ 

Monumental Art คือลกัษณะของงานศิลปะทีสร้างขึนเพือระลึกถึงคณุความดีของวีรบุรุษ ซงึจะสือออกมาใน

รูปของงานปัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนตํา ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัว์แสนรู้ท ีไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง นก ฯลฯ 

รวมทงัมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น  ช่วง 

ช่วงแรก  นาที พัก  นาที และช่วงหลงัอีก  นาที จากนียังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที

ระลึกด้วย ** กรณีละครสตัว์งดการแสดงและซึงบางครังการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิในการคืนเงืน ,  บาท ** 

ทพีกั 

 

เข้าสู่ทีพกั DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า 

 

วันท ี  
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บา

ซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่นําใจกลางกรุงมอสโคว์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 

การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า  ใน  ของประเทศ ทําให้เป็นเมืองทีมี

ประชากรหนาแน่นทีสุดในยุโรป นําท่านเข้าสู่ภายในรัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที

ประทบัของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทงัพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  

ปัจจุบนัเป็นทีประชุมของรัฐบาลและทีรับรองแขกระดับประมขุของประเทศ นําท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับ

โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชัน โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์

อัสสมัชัญ ซึงเป็นโบสถ์ทีสําคัญใช้ในงานพิธีกรรมทีสําคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้า

ซาร์ทุกพระองค์ จากนันชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่

ทีสดุในโลกเพือนําไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทําให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระ

เจ้าซาร์ทีมีความต้องการสร้างปืนใหญ่ทีสุดในโลกทียังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทําด้วยบรอนซ์นําหนัก 40 ตัน 
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(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นําเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์

เมอรี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑ์ทีเก่าแก่ทีสดุของรัสเซียเพอืเป็นทเีก็บสะสมของเจ้าชายมสัโควี 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที -  ปัจจุบนัเป็นสถานทีเก็บสะสมของมีค่าทีดีทีสดุของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที 

  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรีเป็นหนึงในสามพิพิธภัณฑ์ทีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบตัิ

ของพระเจ้าแผ่นดินทสีมบรูณ์แบบ ซงึอกี  ทอียู่ทีองักฤษ และ อิหร่าน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองทีเป็นเวทีของเหตกุารณ์สําคญัในประวติัศาสตร์ของ

รัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษที 17 

ปัจจุบันสถานทีแห่งนีใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันทีระลึก

สงครามโลกครังที 2 บริเวณโดยรอบของจตัรัุสแดงเป็นทีตงั ของกลุม่สถาปัตยกรรมทสีวยงาม อนัได้แก่ วิหาร

เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดทมีีสีสนัสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะ

รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตงัอยู่บนป้อมสปาสสกายา 

เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีทํามาจากทับทิม นําหนัก 20 ตัน ซึงพรรคคอมมิวนิสต์นํามา

ประดบั ไว้เมือปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเก่าแก่ของ

เมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสินค้าจําพวกแบรนด์เนม เสือผ้า เครืองสําอาง นําหอม และราคาค่อนข้าง

แพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ทีเก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลง

แก้วครอบอยู ่

คาํ นําท่าน สมัผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตาม

แม่นํา Moskva ดืมดํารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคาร

ต่างๆ ตลอดสองฝากฝังแม่นาํเป็นอีกหนงึประสบการณ์ทนี่าประทบัใจ 
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ทพีัก เข้าสูท่พีกั โรงแรม  DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า 

วันท ี  นังรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พพิิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ                             
เช้า 

 

 

กลางวัน 

บ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ 

ทพีัก 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพอืนําท่านนังรถไฟด่วน High Speed Trains : Sapsan เดินทางสู่เมืองเซนต์ปี

เตอร์สเบิร์ก โดยทงัสองเมืองมีระยะทางห่างกนัถึง  กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชม.  นาที 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําชมความงดงามของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ทีสร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเมือปี 

ค.ศ.1703 ได้รับฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นําชมความยิงใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter 

Palace) ทปีระกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานทแีห่งนีเคยใช้เป็นทรัีบรองการเสด็จเยือนรัสเซีย

ของรัชกาลที 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย  ปัจจุบันพระราชวังนีได้ถูกใช้เป็น เข้าชม

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ทเีก็บรวบรวมงานศิลปะลําค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิน รวมทงั

ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็น

พิพิธภณัฑ์ศิลปะทีสวยทสีดุและใหญ่ทีสดุของโลกแห่งหนงึ 

รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ทพีัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเท่า 

 

วันท ี6 ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสูเ่มืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซงึเป็นทตีงัของ พระราชวงัฤดรู้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof 

Palace) ทสีร้างขึนในสมยัพระเจ้าปีเตอร์   มหาราช พระตําหนักทีได้ชือว่าเป็น Russian Versailles เป็น

พระราชวงัทงีดงามโดดเด่นด้วยอทุยานนําพทีุพวยพุ่งมาจากรูปปันสีทองและทีต่างๆ มากกว่า  แห่ง ด้วย

สถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะตืนตาตนืใจกบัประติมากรรมทวีิจิตรงดงามอลงัการยงิ ห้องหบัต่างๆ ภายใน

พระราชวงัประดบัด้วยทองคําอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนทสีวยงามเก่าแก่ทรงคณุค่าทางประวติัศาสตร์จนมิ

อาจประเมินค่าได้  สว่นภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพนัธุ์และสวนนําพอุนัตระการตาสวยงามไม่แพ้

พระราชวงัแวร์ซายในฝรังเศส (โดยปกติแล้ว นําพใุนสวนจะไม่เปิดให้ชมในฤดหูนาว คือระหว่างช่วงเดือน

ตลุาคม ถึง พฤษภาคม) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน (Pushkin) เมืองนีเป็นทีประทับในฤดูร้อนของราชวงศ์ 

และมีเหตกุารณ์สําคัญเกิดขึนในวันที  เมษายน ค.ศ.  พระเจ้านิโคลสัที  พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูก

ควบคมุตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวติัซึงกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพชุกินและราชวงศ์โรมา

นอฟทียาวนานกว่า  ปี นําเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกินวิลเลจ 
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(Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตวั

อาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสุกปลงัภายในประกอบด้วยห้องหบัต่างๆนบัร้อยโดยเฉพาะห้อง

อําพนั  (Amber Room)  ทีทุกท่านจะต้องประทบัใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอนัร่มรืนงดงามในสไตล์ฝรังเศส 

และช้อปปิงสินค้าพนืเมืองได้ตามอธัยาศยั 

 
คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 จากนนัชมการแสดงศิลปะพืนเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลสั (Nicholas Palace)  ทีมีชือเสียงใน

การแสดง การเต้นรํา การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจําชาติ  ตามเผ่าต่างๆ ซึงท่านจะสนุกสนาน และ

ประทับใจ ซึงในช่วงพักการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ,    

วอดก้า เป็นต้น 

ทพีัก เข้าสูท่พีกั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเท่า 

 

วันท ี7 
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี - 

Outlet - สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ทไีด้ชอืว่าเป็นมหาวิหารทสีวยงามทีสดุ และ

ใหญ่เป็นลําดบั  ของโลก ภายในมีรูปภาพทสีร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกัดิสิทธิแห่งนี

เป็นทีนบัถือของชาวเมืองอย่างมาก เนอืงจากครังหนึงตวัเมืองถกูถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไป

ทงัเมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งน ีจากนนันําเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul 
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Fortress) ซงึในอดีตเคยใช้เป็นทคีมุขงันักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการทสีร้างขึนพร้อมๆ กบันครเซ็นต์ปี

เตอร์สเบิร์ก ปัจจบุนัใช้เป็นสสุานทเีก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทกุพระองค์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ทีสร้างขึนบนบริเวณทีพระเจ้าอ

เล็กซานเดอร์ที 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที 3 ทรงสร้างเพือเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา นํา

ท่านช้อปปิงทีถนนเนฟสกี (Nevsky Prospekt) โดยชือถนนนนัได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเป็นถนนย่านการค้า

สายหลกัในเซนท์ปีเตอร์เบิร์กให้ท่านได้เลือกซือสินค้านานาชนิดเป็นของทีระลึก นําท่านเดินทางสู่  Outlet 

Village Pulkovo ให้เวลาท่านอิสระเลือกซือสินค้ามากมาย 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. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทยีวบินท ี EK 176 

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

 

วันท ี8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 

06.35 น. ถึงสนามบินดไูบ นําท่านเปลียนเครืองเพอืเดินทางต่อ 

09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทยีวบินท ีEK 372 

 * คณะเดินทางวนัที 24-31 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. * 

* คณะเดินทางวนัที 26 พ.ค.-02 มิ.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.* 

18.40 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

****************************************************************************************************** 
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รัสเซีย in Train 8 วัน  คนื  

[มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

กําหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 

 -  ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  

ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  

ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตวั 

ท่านละ 

พักเดียวเพิม 

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 ไมต่อ้งทําวซีา่รสัเซยี 
**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงอืนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมอืได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านนั 

2.        ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ทีเดินทาง ทีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน เพอืทําการจองคิวยนืวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนั

จอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
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3.        หากท่านทีต้องการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทเีกิดขึน 

4.        หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้ สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชวัโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 
1  ค่าตวัเครืองบิน ชนัประหยดั (Economy Class) ทรีะบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่

เกินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เงอืนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที) 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม์) 

  ** ลกูค้าท่านใดสนใจ ซือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิมเติมกบัทางบริษัทได้ 

** 

 เบียประกนัเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบียประกนัเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทมีีอายตุงัแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  

 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสงัพเิศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านาํหนกัเกินจาก

ทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ทสีญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทสีายการบินมีการปรับขึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัทา่นเอง 

5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถนิ (36 ยเูอสดอลล่าร์) 

6. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยเูอสดอลล่าร์) 

 

เงอืนไขการชําระค่าทวัร์ส่วนทเีหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 
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ข้อมูลเพมิเติมเรืองตวัเครืองบินและทนัีงบนเครืองบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองทีนงัพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตวัเครืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจําตวัเครืองบิน ซึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ ,  – ,  บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา

เดินทาง   

2.  หากตวัเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทเีกิดขึนจริง 

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ -  เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นงัที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ทจีะนงัต้องมีคณุสมบตัิตรงตามทสีายการบินกําหนด เช่น ต้อง

เป็นผู้ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 

(นําหนกัประมาณ  กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ทีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ทีนงั Long leg ขึนอยู่กับ

ทางเจ้าหน้าทเีช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านนั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก  วนั ขึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทงัหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ ,  บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ ,  บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทงัหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที 

บริษัทฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท

ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทเีกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซงึจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการเดินทาง

ของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตวั และ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองโรงแรมทพีัก 
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพักแบบ  ท่าน/  เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มี

ห้องพกัแบบ  ท่าน แต่อาจจะได้เป็น  เตียงใหญ่กบั  เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีีอณุหภมิูตํา 

3. กรณีทีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพอืให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนํา 

ซงึขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


