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Moscow St.Petersburg 7D 5N
จัตุรสั แดง – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดนิ
พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูรอ้ น
พิเศษ! นอนรถไฟชัน้ First Class และ นัง่ รถไฟความเร็วสูง Sapsan
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วันแรก
11.00 น.

14.00 น.
19.45 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – มอสโก
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 3 แถว
D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กบั กระเป๋ า
ทุกท่าน
เดิน ทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบิน ไทย เที่ย วบิน ที่ TG 974 (บริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม บน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
ท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เมืองศูนย์กลางประเทศไม่
ว่าจะเป็ นด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ เรียกได้ว่าถ้าอยากรูจ้ กั รัสเซียก็ต้อง
มาเริม่ ต้นที่มอสโคว์เลย มอสโคว์ยงั เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับต้นๆ ของโลก และด้วยประวัตศิ าสตร์อนั
ยาวนานทาให้เ มืองมอสโคว์มากมายไปด้ว ยสถานที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังอันหรูหรา
อลังการ มหาวิหารขนาดใหญ่ โบสถ์ และพิพธิ ภัณฑ์มากมายให้ได้เยีย่ มชม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Cosmos Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง พระราชวังเครมลิ น – โบสถ์อสั สัมชัญ – ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน-จัตุรสั
แดง มหาวิ หารเซนต์บาซิ ล – หอนาฬิ หาซาวิ เออร์ – ห้ างกุม –สแปร์โรว์ฮิลล์ - ชมรัสเซี ย น
เซอคัส
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พระราชวังเครมลิ น จุดกาเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์รสั เซียทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้ อยู่บนเนิน
สูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ ามอสโก ชมโบสถ์อสั สัมชัญ ที่สาคัญใช้ในงานพิธกี รรมที่สาคัญสร้างโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่
พระราชวังเครมลิ น จุดกาเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์รสั เซียทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้ อยู่บนเนิน
สูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ามอสโก ชมโบสถ์อสั สัมชัญ ทีส่ าคัญใช้ในงานพิธกี รรมทีส่ าคัญสร้างโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่
ทีส่ ุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยงิ เลย ทาด้วยบรอนซ์ และมีลูก
กระสุน น้ าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุค
นัน้ ชม หอระฆัง พระเจ้า อีว าน มีค วามสู ง 81 เมตร ถือ เป็ น
สิง่ ก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนัน้ และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้าง
สิง่ ใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆัง
ใหญ่ท่สี ุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย
พระนางแอนนาที่ท รงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ ท่ีสุ ดในโลกเพื่อ นาไปติดตัง้ บนหอระฆังแต่
เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทาให้ระฆังแตกออก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านมุง่ หน้าสู่ จัตุรสั แดง (Red Square) จัตุรสั ทีส่ วยงามทีส่ ุดในโลกเพราะสร้างด้วยการ
นาหินแกรนิตและหินอ่อนจานวนนับล้านชิน้ ตอกฝั งลงบนพืน้ ทัวจั
่ ตุรสั ทีม่ คี วามกว้าง 695 เมตรและ
ยาว 130 เมตร ทาให้กลายเป็ นจัตุรสั โมเสกทีย่ งิ่ ใหญ่อลังการมาก เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ ูนย์ของ
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รัส เซีย โดยรอบจัตุรสั แดงจะล้อ มรอบไปด้ว ยสถานที่สาคัญ หลายแห่ง มี หอนาฬิ กาซาวิ เออร์
(Savior Tower) ที่ตงั ้ อยู่บนป้ อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้ าขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่า
ออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซึง่ เป็ นทับทิมน้าหนักถึง 20 ตัน มี วิ หาร
เซนต์บาซิ ล (St. Basil's Cathedral) นี่คอื สิง่ ก่ อสร้างที่ได้รบั
การยอมรับว่ายิง่ ใหญ่ทส่ี ุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหาร
เซนต์บาซิลสร้างขึน้ อย่างสวยงามและมีสสี นั แปลกตาแหวกแนว
เ มื่ อ ปี 1 5 5 5 มี โ ด ม ถึ ง 9 ย อ ด ที่ สู ง ล ด ห ลั ่น กั น ไ ป
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า กุม (Gum) อยู่ ไ ม่ ใ กลจากจัตุ ร ัส แดง เป็ น
ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีช่อื เสียงมากที่สุดของรัสเซียซึ่ง
เปิ ดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนัน้ สูง 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจานวน
กว่า 200 ร้าน อัดแน่ นไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดัง แล้วเดินทางต่อสู่จุดชม
วิว เมือ งที่ส วยงามที่สุ ด ในมอสโก สแปร์โ รว์ ฮิ ลล์ (Sparrow Hills) หรือ อีก ชื่อ คือ เลนิ นฮิ ลส์
เนื่องจากเป็ นทาเลทีม่ องเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชดั เจนและเป็ นมุมทีเ่ ลนินชื่นชอบมาก จึงเลือก
จุด นี้ เ ป็ น ที่ต ัง้ ของบ้า นพัก ส่ ว นตัว ปั จ จุบ ัน นอกจากจะเปิ ด รับ
นักท่องเที่ยวขึน้ มาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีตแล้ว ยังเป็ นที่
นิยมในการใช้เป็ นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซีย
อีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดง รัสเซียนเซอร์คสั ละครสัตว์ขน้ึ ชื่อของรัสเซียที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์
ต่างๆ กายกรรมและมายากล ทีท่ งั ้ สนุกและตื่นตา เป็ นโชว์ทพ่ี ลาดไม่ได้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Cosmos Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม สถานี รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิ สมายลอฟสกี้ – มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่จุดหมายแรกของวันนี้คอื สถานี รถไฟใต้ ดินแห่ งมอสโก
(Moscow Metro) เพื่อให้ท่านได้ชมสถานีรถไฟและลองนัง่ รถไฟใต้
ดิน แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาถึงมอสโคว์ แล้วก็
ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟที่สวยงดงามมากและไม่ซ้าแบบ
ในแต่ละสถานี แต่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดนิ นัน้ เคยเป็ นสถานที่หลบ
ภัยจากกองกาลังทหารนาซีในช่วงสงครามครัง้ ที่ 2 หาก
น าท่ า นสู่ จุ ด หมายแรกของวัน นี้ ค ือ
สถานี รถไฟใต้ ดินแห่ งมอสโก (Moscow Metro) เพื่อให้ท่านได้ชมสถานีรถไฟและลองนัง่ รถไฟ
ใต้ดนิ แม้จะเหมือนไม่ใ ช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่ เมื่อมาถึงมอสโคว์แล้วก็ต้องมาชมความงามของ
สถานีรถไฟทีส่ วยงดงามมากและไม่ซ้าแบบในแต่ละสถานี แต่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดนิ นัน้ เคยเป็ น
สถานทีห่ ลบภัยจากกองกาลังทหารนาซีในช่วงสงครามครัง้ ที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทาง
เดิน รถไฟใต้ดิน ทัว่ มอสโกจะมีค วามยาวถึง 260 กิโ ลเมตร และที่ สถานี ค อมโซโมลสกายา
(Komsomolskaya) ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มภี าพโมเสกสวยๆ ประดับ
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เที่ยง

คา่

วันที่สี่

เช้า

ประดาไว้ทวทั
ั ่ ง้ สถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามทีอ่ ลังการยิง่ ใหญ่ ดว้ ยเชนเดอเลียร์เรียง
ตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุก
มุม แล้วไปเดินเทีย่ วชม ตลาดอิ สมายลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็ นตลาดหนึ่งในมอสโก
ทีพ่ ่อค้าแม่คา้ พูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสกี้จะเป็ นแนวพืน้ เมืองท้องถิน่ มี
เสือ้ ผ้า เครือ่ งกันหนาว กระเป๋ า หมวก และสินค้าทีร่ ะลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลกู ดก หรือ มาทอสก้า
เอกลักษณ์ของรัสเซีย เป็ นแหล่งรวมของฝากราคาย่อมเยายอดนิยมของมอสโคว์เลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ มหาวิ หารเซนต์ซาเวี ยร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ที่
สร้ า งขึ้น โดย “พระเจ้ า
ซาร์อ เล็กซานเดอร์ท่ี 1”
ใ น ปี 1 8 3 9 แ ล ะ ก็
ดาเนินการสร้างกันนาน
ถึง 45 ปี สวยงามอลังการ
ตั ้ง แต่ แ รกเห็ น ด้ ว ยตั ว
อาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เป็ นเจ้า
หลังจากที่รสั เซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรังเศสมาได้
่
อิสระให้ท่านถ่ายภาพด้านนอก
โลก หลังจากนัน้ นาท่านเดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไปด้วยร้านค้า
ร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้เห็นศิลปิ นพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซือ้ และของ
ทีร่ ะลึกหลากหลายแบบก็มใี ห้เช่นกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางสู่เมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ โดย รถไฟตู้
นอนชัน้ First Class ทีส่ ะดวกสบายด้วยห้องแยกแบบ 2
เตียงต่อห้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์อานวยความสะดวกครบครัน
และยังมีทเ่ี ก็บของและปลักไฟให้
๊
ภายในห้องอีกด้วย เป็ นอีก
หนึ่งประสบการณ์และเปลีย่ นบรรยากาศของการเดินทางให้
น่าสนใจยิง่ ขึน้
เซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ – พระราชวังฤดูหนาว
รถไฟเดิน ทางถึง เซนต์ปีเตอร์ส เบิ รก์ มุ่ง หน้ า เข้าสู่ต ัว เมือ งของเมือ งหลวงเก่ า และเมือ งแห่ ง
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศรัสเซียทีง่ ดงามเป็ นทีก่ ล่าวขานจนได้ช่อื ว่า ราชิ นีแห่ งยุโรปเหนื อ เมือง
ใหญ่เมืองนี้ก่อตัง้ ขึน้ โดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราชในปี 1703 และก็ทรงย้ายเมืองหลวงจากมอสโกมา
ทีน่ ่จี นครองความเป็ นเมืองหลวงอยูน่ านกว่า 200 ปี
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมมหาวิห ารสุ ดอลังการ มหาวิ ห ารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) มหา
วิหารโดมทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปทัง้ หลัง แต่ก่อนเคยเป็ นโบสถ์ไม้เก่า
หลังเล็ก พอเปลีย่ นเป็ นมหาวิหารหลังใหญ่ความอลังการก็ปรากฏขึน้ ด้วยอาคารหลังใหญ่ทม่ี เี สา
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หินแกรนิตชิ้นใหญ่จานวน 48 ต้น แถมแต่ละต้นหนึ่งก็สูงเกิน 20 เมตร น้ าหนัก 114 ตัน ส่วนของ
ยอดโดมทีเ่ ห็นเป็ นสีทองนันก็
่ ทาด้วยทองคาแผ่นหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามยิง่ ใหญ่ทส่ี ุด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังทีส่ ร้างตัง้ แต่ปี1732 และ
เพื่อแสดงถึงอานาจและความยิง่ ใหญ่ของรัสเซียจึงได้สร้างให้ม ี
ขนาดที่ใ หญ่ แ ละตกแต่ ง อย่ า งงดงามในสไตล์ บารอก เป็ น
พระราชวังทีม่ เี อกลักษณ์ด้วยสีเขียวขาว ด้านหน้าอาคารมีความ
ยาวถึ ง 250 เมตร มีห้ อ งรวมแล้ ว กว่ า 1,500 ห้ อ ง ปั จ จุ บ ัน
พระราชวังฤดูหนาวแห่งนี้ได้เปิ ดให้เข้าชมภายในได้เป็ น พิ พิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ภายในมีการจัก
แสดงสมบัตลิ ้าค่าของราชวงศ์แห่งรัสเซีย เก็บงานศิลปะระดับบันลือโลกซึง่ มีมากถึงกว่า 3,000,000
ชิ้น ทัง้ งานเขียน งานปั ้น งานแกะสลัก หลายชิ้นเป็ นของเก่ า
ตัง้ แต่ยคุ อียปิ ต์โบราณไล่มาจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และยังมี
หนังสือเก่าอีกหลายหมื่นเล่มซึง่ มีคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์อย่าง
ทีส่ ุด ผลงานจากศิลปิ นชื่อดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็ น ไมเคิล แอง
เจโล, ลีโ อนาร์ โ ด ดา วิน ชี , แวนโก๊ ะ ก็ ส ามารถหาชมได้ ท่ี
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ - ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล – ชมการแสดงโชว์ ณ พระราชวังนิ โคลัส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรวาเรส หรือ ปี เตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ ทะเลบอลติก ที่
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ นับว่าเป็ นหนึ่งในสุดยอดพระราชวังทีม่ สี ถาปั ตยกรรมทีด่ ที ส่ี ุดในโลก และ
มีค วามงดงามอลัง การจนเป็ น สถานที่ท่ อ งเที่ย วส าคัญ ของ
ประเทศรัสเซีย พระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรวาเรสแห่งนี้แต่เดิมพระ
เจ้า ปี เ ตอร์ม หาราช ได้เ สด็จ ไปเยือ นที่ป ระเทศฝรังเศสและ
่
ทอดพระเนตรเห็ น และทรงประทับ ใจในความงดงามของ
สถาปั ต ยกรรมพระราชวังแวร์ซายส์ จึงได้รบั สังให้
่ มกี ารสร้าง
พระราชวังตามแบบของพระราชวังแวร์ซายส์ จนออกมาเป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรวาเรสสวยงาม
ดังในปั
่ จจุบนั นี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชม ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล (Peter and Paul Fortress) สิง่ ก่อสร้างชิน้ แรกของเซนส์
ปี เตอร์สเบิรก์ สร้างโดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช และก็ทรงตัง้ ชื่อให้ป้อมแห่งนี้ตามชื่อของนักบุญปี
เตอร์และนักบุญปอลผูเ้ ป็ นสาวกแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า ป้ อมแห่งนี้สร้างขึน้ ในปี 1703 เพื่อประโยชน์ใน
การป้ องกันศัตรู โดยมีความสูงประมาณ 122.5 เมตร ต่อมาในราวปี 1706 ก็ขยับขยายให้มพี ้นื ที่
ของคุกสาหรับคุมขังนักโทษการเมือง และก็ได้ตอ้ นรับนักโทษการเมืองชื่อดังของเมืองอยูห่ ลายคน
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เย็น

วันที่หก
เช้า

เที่ยง

......... น.
22.05 น.

วันที่เจ็ด
11.10 น.

แต่กไ็ ม่มนี ักโทษคนใดน่ าสนใจเท่ากับการถูกคุมขังของ “ซาร์เรวิช
อเล็กซิส” (Tsarevich Alexis) พระโอรสองค์โตของพระเจ้าปี เตอร์ม
หาราช ทีถ่ ูกจับได้ว่าจะก่อการกบฏและลอบปลงพระชนม์พระบิดา
ส่วนพระเจ้าปี เตอร์มหาราชภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตก็ถูกนาพระ
ศพบรรจุไว้ในสุสานกษัตริย์ภายในป้ อมแห่งนี้ ป้ อมปี เตอร์แอนด์
ปอลก็ยงั ทาหน้าทีเ่ สมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษัตริยแ์ ละราชินี
แห่งโรมานรอฟไว้อกี มากมาย เช่น พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 และ พระนางมารี อเล็กซาดรอฟ
นา ซึ่งเป็ นเจ้าหญิงจากเยอรมนี รวมถึงพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 และพระบรมวงศานุ วงศ์องค์อ่นื ๆ
ด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
โบสถ์หยดเลือด – Outlet Village Pulkovo
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านถ่ายภาพโบสถ์หยดเลื อด (Church of the Saviour on
the Blood) โบสถ์เก่ าที่ส ร้างตัง้ แต่ ปี 1883 ซึ่ง จริงๆ แล้ว ก็เ ป็ น
โบสถ์ป กติท วั ่ ไปที่ม ีไ ว้เ พื่อ ประกอบพิธ ีท างศาสนา ตัว อาคาร
โบสถ์ อ อกแบบสร้ า งด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมแบบไบเซนต์ ไ ทน์
เช่ น เดีย วกับ วิห ารเซนต์บ าซิล ในมอสโกที่เ ป็ น อาคารต้น แบบ
ผู้สร้างโบสถ์แห่งนี้ก็คอื “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 3” ซึ่งสร้างให้เป็ นอนุ สรณ์ถวายพระเกียรติแก่
“พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2” พระบิดาที่ถูกลอบปลงพระชนม์ใน
บริเ วณนี้เ มื่อ ปี 1881 ภายในโบสถ์นัน้ ก็ส วยงดงามด้ว ยโมเสก
สีสนั ต่างๆ ทีป่ ะติดปะต่อเป็ นเรื่องราวในศาสนาคริสต์เป็ นจุดรวม
สายตาของนักท่องเที่ยวจากทัวโลกที
่
่เข้ามาชมโบสถ์หยดเลือด
แห่งนี้ เพราะทันทีท่มี แี สงอาทิตย์ส าดส่ องเข้ามากระทบ ความ
สวยงามอลังการก็จะยิง่ เจิดจ้าจนพาให้เคลิม้ กันจนลืมเวลานาทีไปเลย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) โดยนังรถไฟความเร็
่
วสูง Sapsan จาก เซนต์
ปี เตอร์สเบิ รก์ -มอสโคว์
เดินทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว
เดิ นทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย โดยเที่ยวบิ นที่ TG975
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
มีนาคม

11-17 มีนาคม 63

เมษายน

8 – 14 เมษายน 63
25 เม.ย. – 1 พ.ค. 63

ราคา

39,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 12,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินไทย(TG)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
✗ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน
✗ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือ
เดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
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3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดี
คืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับ
ทางบริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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