Russia Golden Ring
วลาดิเมียร – ซุสดาล 7 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

กําหนดวันเดินทาง: ป 2560

49,900.-

พฤศจิกายน : 8-14, 13-19, 15-21, 22-28, 29 พ.ย.- 5 ธ.ค.
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก
หรือเทียบเทา

1

กรุงเทพฯ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว

✈

✈

O

BEST WESTERN VEGA

2

มอสโคว – วลาดิเมียร – ซุสดาล

O

O

O

VELIY HOTEL SUZDAL

3

ซุสดาล – คอสโตรมา

O

O

O

AZIMUT KOSTROMA

4

คอสโตรมา – ยาโรสลาฟล

O

O

O

PARK INN YAROSLAVL

5

ยาโรสลาฟล – รอสตอฟ – ซารกอส – มอสโคว

O

O

O

BEST WESTERN VEGA

6

พระราชวังเครมลิน – พิพธ
ิ ภัณฑอารเมอรี่ – จัตุรัสแดง –

O

O

✈

DME-TG003

หนา 1 จาก 10

สนามบิน
7

กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

เชิญทองเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไวดวยกัน ออกมาเปนเอกลักษณ
่ ั้งอยูท
 างตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโคว อัน
เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เทีย
่ วชมวงแหวนทองคํา เหลาเมืองทีต
ประกอบไปดวยเมืองโบราณที่มีบทบาทในประวัติศาสตรชาติรัสเซียมายาวนาน เชน วลาดิเมียร ซุสดาล รอสตอฟ แตละ
เมืองจะมีประวัตศ
ิ าสตรที่นาทึ่ง บางเมืองเคยเปนเมืองหลวงเกาของรัสเซียมากอน มีทั้งวัฒนธรรมที่โดดเดนและ
เอกลักษณของสถาปตยกรรมอยางชัดเจน เที่ยวชมเมืองมอสโคว (Moscow) ถายรูปที่โบสถเซนตบาซิล

(Saint Basil's Cathedral) หรือที่รูจักในนามโดมหัวหอม เขาชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin
Palace)

วันแรกของการเดินทาง
08.00 น.

กรุงเทพฯ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว

คณะพรอ มกั น ณ สนามบิ นสุ ว รรณภู มิ อาคารผู โ ดยสารระหว า งประเทศประตู 2 วันแรกของการ
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ เดินทาง

กรุงเทพ

สะดวก
10.10 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974

15.55 น.

ถึงสนามบิ นดามาเดียดาวา กรุง มอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซี ย (เวลา
ทอ งถิ่นช ากว าประเทศไทย 4 ชั่ว โมง)

ผา นขั้นตอนการตรวจคนเขาเมื องและ

ศุ ล กากรแล ว นํา เดิ นทางสู เ นิน เขาสแปรโรว (Sparrow

Hills) จุ ด ชมวิ ว ที่

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูง
เจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูก
ตั้งอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซื้อและตอรองราคาไดดวย
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม BEST WESTERN VEGA หรือเทียบเทา

วันที่สองของการเดินทาง
เชา

มอสโคว – วลาดิเมียร – ซุสดาล

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํา ท า นสู เ มื อ งวลาดิเ มี ย ร (Vladimir) เมื อ งหลวงเก า ของรัส เซียซึ่งเป นเมื อ ง
หนึ่งในเขตวงแหวนทองคําเคยเปนศูนยกลางการบริหารในชวงยุคทองของรัสเซีย
และโบสถวิหาร และอารามตาง ๆ ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยสถาปตยกรรม
แบบรัสเซียนออรโธด็อกซ ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อป ค.ศ.1992
ปจจุบันเปนเมืองศูนยกลางของอุตสาหกรรมตางๆ นําทานเขาชมวิหารอัสสัมชัญ
(Assumption Cathedral ) หนึ่งในวิหารที่สําคัญที่สุดของรัสเซีย วิหาร
แหงนี้มีจุดเดนอยูที่โดมรูปหัวหอมทองคํา 5 โดม ภายในประดับดวยภาพวาดสีของ
ศิลปนสมัยศตวรรษที่ 12 -14 และภาพปูนปนมากมาย โดยปจจุบันวิหารนี้ถือเปน
แบบจํ า ลองของวิ ห ารทั่ ว รั ส เซี ย และเป น ต น แบบสถาป ต ยกรรมของอาสนวิ ห าร
อัสสัมชัญในมอสโควเครมลินดวย จากนั้นนําทานเขาชมโกลเดนเกท (Golden

DME-TG003

หนา 2 จาก 10

Gate) ประตูเมืองวลาดิเมียร ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1158-64 โดยเจาชายอังเดร
โบโกลยูฟสกี้แหงวลาดิเมียร เปนสถาปตยกรรมสีขาว ที่มีลักษณะเปนปอมปราการ
โดยปจจุบันเปนพิพิธภัณทและเปนสวนหนึ่งของมรดกโลกเมืองโบราณวลาดิเมียร
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

บาย

นําทานเดินทางตอสูเมื องซุสดาล (Suzdal) เมืองมรดกโลกที่เกา แกที่สุดแห ง
หนึ่งของประเทศรัสเซีย เปนเมืองที่เงียบสงบและเปยมเสนห เปนที่ตั้งของอาราม
และวิหารหลายรอยแหง สถาปตยกรรมบานเรือนเปนโครงสรางไมแบบชนบท นํา
ท า นเข า ชมซุ ส ดาลเครมลิ น (Suzdal

Kremlin) หรื อป อ มซุ ส ดาล โดย

สถานที่แหงนี้เคยเปนศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรรัสเซียกอนจะยายไปยัง
มอสโควเครมลิน ในศตวรรษที่12 มีหลังคาเปนโดมสีน้ําเงิน บนอาคารอิฐสีขาว
ลวดลายงดงามภายในภาพวาดสี น้ํา ในศตวรรษที่ 13-17 ภายในประกอบไปด ว ย
อาคารที่พํานักของปรินซ อารคบิชอป และนักบวชระดับสูง ปจจุบันไดกลายเป น
อาคารจัดแสดงประวัติศาสตรของเมือง นําทานชมวิหารสปาโซ -เยซฟมีฟสกี
(Spaso–Yevfimievsky Monastry) วิหารที่ใหญที่สุดในซุสดาล สรางใน
ศตวรรษที่14 และตอเติมในศตวรรษที่ 16 – 17โดยซารวาซิลีที่3,อิวานจอมโหด
ภายในวิหารจะมีโบสถขนาดเล็กหลายแหง ตั้งอยูภายในกําแพงอิฐแดงคลายปอม
ปราการขนาดใหญ จากนั้นใหทานจะมีเวลาอิสระเดินเลนบนถนนเลนิน (Lenin)
ถนนเล็กๆของเมืองซุสดาล ที่ทานจะไดพบกับบานหลังเล็กๆสลับกับแปลงเกษตร
ที่ว า งจากการเพราะปลู ก โดยสองขา งทางจะเต็ ม ไปด ว ยโบสถวิ ห ารเก า แก และ
สิ่งกอสรางสถาปตยกรรมอันโดดเดนมากมาย
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม VELIY HOTEL SUZDAL หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

ซุสดาล – คอสโตรมา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางตอไปยังเมืองคอสโตรมา(Kostroma) ศูนยกลางของการคา
และวัฒนธรรมแหงหนึ่งของวงแหวนทองคํา โดยเมืองตั้งอยูตรงจุดที่บรรจบกันของ
แม น้ํา โวลก า (Volga

river) แม น้ํา ที่ ยาวที่ สุ ด ในยุโรป

และแม น้ํา คอสโตรมา

(Kostroma river) หางจากกรุงมอสโควไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 340
กิโลเมตร
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

บาย

นําทานเขาชมความยิ่งใหญของ อารามอีปาเตียฟ" (Ipatiev Monastery)
อารามเกาแกที่ตั้งอยูริมแมน้ําโคสโตรมา (Kostroma River) แมน้ําสาขาของแมนา้ํ
โวลกา โดยอารามนั้นตั้งอยูฝงตรงขามตัวเมืองโคสโตรมา ถูกสรางขึ้นในชวงราวๆ
ป 1330 โดยอารามแหงนี้ถือวาเปนตัวอยางที่ยอดเยี่ยมของศิลปะรัสเซีย ในชวง
ศตวรรษที่16 - 17อีกดวย นอกจากนี้แลวภายในอารามยังโดดเดนไปดวยโดม
จํานวน 5 โดม ภายในอารามนั้นมีการการตกแตงดวยภาพฝาผนังอยางประณีต ถือ
วาเปนหนึ่งในอาคารแหงประวัติศาสตรที่มีความงดงามทางดานสถาปตยกรรม ที่
ควรค า แก ก ารเก็ บ รั ก ษาไว เ ป น อย า งยิ่ ง

DME-TG003

นํ า ท า นต อ ไปยั ง วิ ห ารเทโอฟานี
หนา 3 จาก 10

(Theophany Convent) 1

ในวิ หารรัส เซี ย ออโธดอ กซ ที่ มี ชื่อ เสี ย งมาก

ที่สุด ภายในเปนที่เก็บของ พระรูปศักดิ์สิทธิ์พระมารดาของพระเจา (Black
Virgin Mary หรือ Our Lady of Saint Theodore) ซึ่งคาดวาถูกวาดขึ้นมา
ในช วงศตวรรษที่ 10 ของจัก รวรรดิ ไบเซนทไทด เปนหนึ่งในรูป ที่ถูก เคารพมาก
ที่สุดในรัสเซียรวมถึงราชวงศโรมานอฟดวย
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม AZIMUT KOSTROMA หรือเทียบเทา

วันที่สข
ี่ องการเดินทาง
เชา

คอสโตรมา – ยาโรสลาฟล

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํา ท า นเดิ น ทางต อ ไปยั ง

เมื อ งยาโรสลาฟล (Yaroslavl) หนึ่ ง ในเมื อ งที่

เกาแกที่สุดของรัสเซีย โดยตัวผังเมืองยาโรสลาฟลนั้นถูกสรางโดยพระนางเจา
แคทเธอรีนที่ 2 โดยใชสถาปตยกรรมแบบยุโรปตะวันตกผสมกับเหลาโบสถนอย
ใหญในเมืองที่สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 17 ซึ่งความโดดเดนตรงนี้นั่นเองซึ่งทําให
ยูเนสโก(UNESCO) ประกาศรับเขตเมืองเกาของยาโรสลาฟลเขาเปนมรดกโลกอีก
แหงหนึ่งของประเทศรัส เซียในป ค.ศ. 2005 นําทา นถายรูปกับอนุเสาวรียหมี
(Monument of Bear ) สัญลักษณของเมืองยาโรสลาฟล โดยเชื่อกันวาเมือง
ยาโรสลาฟล ถูก ก อตั้ งโดย เจ า ชายยาโรสลาฟล ผู ปราดเปรื่อ ง (Yaroslavl

the

wise) ผูมีวีรกรรมสังหารหมีดวยขวานทําใหหมีจึงเปนสัญลักษณของเมืองยาโร
สลาฟลเปนตนมา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

บาย

นําทานเขาชมโบสถเอไลจาหผูวิเศษ (Church of Elijah the Prophet )
ศูนยกลางเมืองยาโรสลาฟค โดยตัวโบสถตั้งอยูที่จัตุรัสโซเวียต (Sovietskaya)
ริมฝงแมน้ําวอลกา เปน 1 ในโบสถซึ่งไดรับการกอสรางในยุคที่โบสถในเมืองสราง
ขึ้นมาจากตระกูลพอคาที่ร่ํารวย ไดรับการยกยองกันวาเปนโบสถที่มีความโดดเดน
ทางสถาปตยกรรมมากที่สุดแหงหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะภาพวาดเฟรสโกภายใน
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางนิ้วของผนังโบสถ โดยเปนทั้งเรื่องในพระคัมภีรและ
ภาพวาดเลาถึงวิถิชีวิตผูคนทั่วไปในสมัยคริสตศวรรษที่ 17 ซึ่งไดจต
ิ รกรชัน
้ เอกจาก
ทั้งของเมื อ งคอสโตรมาและศิ ลป นท อ งถิ่นมื อ ดี ของยาโรสลาฟลจํ า นวน 15 คน
มารวมชวยกันวาดดวยระยะเวลาราว 3 เดือน หลังจากนั้นนําทานชมโบสถเซนท
จอหน (St. John the Baptist Church) โบสถที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษ
ที่ 17 มีจุดเดนที่ยอดโดมหัวหอมจํานวนรวมกันถึง 15 โดมและกอสรางดวยอิฐสี
แดง ตั้งอยูอีกฝงของแมน้ําโคตาโรสลต รงขามกับตัวเมืองหลักของยาโรสลาฟล
ถือเปนสถาปตยกรรมชิ้นเอกของเมืองและไดรับเลือกเปนหนึ่งในสัญลักษณของ
เมืองที่พิมพลงในธนบัตร 1000 รูเบิลของรัสเซีย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม PARK INN YAROSLAVL หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา
DME-TG003

ยาโรสลาฟล – รอสตอฟ – ซารกอส – มอสโคว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หนา 4 จาก 10

นําทานเดินทางตอไปยังเมืองรอสตอฟ(Rostov) หรือรอสตอฟเวลิกี้(Rostov
Veliky) เมืองเล็กๆที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งในเขตวงแหวนทองคําและถือเปน
หนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดของวงแหวนทองคําดวย นําทานเขาชมรอสตอฟเคร
มลิน (Rostov Kremlin) ปอมปราการที่ถูกสรางขึ้นระหวางปคศ.1670 ถึง 1683
ตั้งอยูใจกลางเมืองรอสตอฟลอมรอบไปดวยกําแพงสูงมีหอคอย 11 หอลอมรอบ
โดยปจจุบันเปนพิพิธภัณฑของรัฐบาลในชื่อ Rostov kremlin State Museum
ภายในมีโบราณวัต ถุที่ มีคุ ณคา ทางวั ฒนธรรมของรัสเซียที่ เป นสมบั ติของรัฐ บาล
มากมาย หลังจากนั้นนําทานเขาชมอารามเซนทยาคอป (Monastery of St.
Jacob Saviour หรือ Spaso-Yakolevsky ) อารามออโธดอกซที่ตั้งอยู
ชานเมืองของเมืองรอสตอฟ ตัวอารามนั้นถูกกอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1390 โดย
พระสั งฆราชยาคอบ (Yakov)

แหงเมือ งรอสตอฟซึ่งหลั งจากการเสียชีวิ ตของ

พระองคในป ค.ศ. 1392 บิชอปยาคอบถูกฝงอยูในโบสถไมที่นี่และตอมาไดรับการ
ยกฐานะเปน St Jacob (Yakov)แหงรอสตอฟ ภายในมีโบสถ หอระฆังและศิลปะ
ปูนปนบรรจุอยู
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

บาย

เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะ
เมื อ งซากอร ส ได เ ป น ที่ ตั้ ง ของศาสนสถานที่ ใ หญ ที่ สุ ด และเก า แก ที่ สุ ด ใน
คริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอน
ศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ
ชมโบสถโฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมี
ยอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มี
โลงศพสี เ งิ น ของนั ก บุ ญ เซอร เ จี ย สที่ ภ ายในบรรจุ ก ระดู ก ของท า น ประชาชนที่
ศรั ท ธ าจะเดิ น ทางมาสั ก ก าระด ว ยการจู บ ฝา โลงศ พ ช มโบสถ อั ส สั ม ชั ญ
(Assumption Cathedral) โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางใน
สมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัส
วิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ
เกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทน
สําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง สรางใน
สมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแหง
พระราชวังเครมลิน แตที่นี่สูงกวา ชมบอ น้ําศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the
Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ หลังจากนั้นนําทานตอไปยังเมืองมอสโคว
(Moscow) เป น เมื อ งหลวงของประเทศรั ส เซี ย เป น ศู น ย ก ลางทางเศรษฐกิ จ
การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10
ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม BEST WESTERN VEGA หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา
DME-TG003

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หนา 5 จาก 10

นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่
ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยาย
ไปนครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิ
เอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ
ซึ่ ง เป น โบสถ ที่ สํ า คั ญ ใช ใ นงานพิ ธี ก รรมที่ สํ า คั ญ เช น การประกอบพิ ธี บ รม
ราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองคจากนั้นชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระ
นางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆัง
แตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มี
ความตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซ
น้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตให
เขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory )
เป นพิ พิ ธภั ณฑที่ เ กา แก ที่ สุ ดของรัส เซีย เพื่ อ เป นที่ เ ก็ บสะสมของเจ า ชายมั ส โควี่
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของ
รัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่
เปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณ
แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวา จะเปนงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบัน
สถานที่แหงนีใ้ ชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน
และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของ
กลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil's
Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดทีม
่ ีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร
ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีท
่ ํามาจาก
ทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนาํ มาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995

13.30 น.

สมควรแกเวลานําคณะเดินทางสูสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว

18.25 น.

ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG975

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
07.30 น

กรุงเทพฯ

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เนื่องจากโปรแกรมสวนใหญเปนการเขาชมสถานที่ทางศาสนาถาในกรณีที่สถานที่แหงนั้นปดหรือ
กําลังประกอบพิธีทางศาสนาตรงกับวันเวลาที่ไปพอดีโปรแกรมจะเปลี่ยนเปนชมภายนอกแทน

DME-TG003

หนา 6 จาก 10

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทา นทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

5. เมื่อทานทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาทีข
่ องบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา
 ยใดๆ ทัง
้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว
 งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

โปรแกรม : Russia Golden Ring
วลาดิเมียร – ซุสดาล 7 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
กําหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน : 8-14, 13-19, 15-21, 22-28, 29 พ.ย.- 5 ธ.ค.
อัตราคาบริการ
ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ
ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง
(หองพักจะมี 2 เตียงเทานั้น ไมมีเตียงเสริม)
DME-TG003

ราคา
49,900.กรุณาสอบถาม
หนา 7 จาก 10

*กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั *
พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

6,500.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 1 ทาน

49,900.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 2 ทาน
(หองพักจะมี 2 เตียงเทานั้น ไมมีเตียงเสริม)

กรุณาสอบถาม

*กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั *
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ

19,000.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

โปรดสอบถาม

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินระหวางประเทศ ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ

(ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)
2. คาตั๋วรถไฟภายในประเทศรัสเซีย ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
3. คาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
4. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
5. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชาํ นาญเสนทาง
6. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
7. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
8. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
9. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
10. คามัคคุเทศกจากทางเมืองไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิป)

อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มทีส
่ ั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คาน้าํ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญ
ู หายในระหวางการเดินทาง เปนตน
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3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. คาทิปพนักงานขับรถ คาทิปไกดทองถิ่นรัสเซีย ( 36 USD ตอทาน)
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาร ตอคน ตอวัน 7x3 = 21 USD หรือ 700 บาท)
7. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเหต
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน หลังจากทีช
่ ําระมัดจําทันที
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
4. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษนั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส
 ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา4-5ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจา ยทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (30 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท
และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลือ
่ นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณีผเู ดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆ
ตามทางบริษท
ั ของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสาํ รองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
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สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทา นไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
คาใชจา ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
 ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดานสุขภาพและรางกาย
และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก
1.

เนื่ อ งจากการวางแปลนห อ งพั ก ของแต ล ะโรงแรมแตกต า งกั น จึ ง อาจทํ า ให ห อ งพั ก แบบห อ งเดี่ ย ว
(Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกั น และโรงแรมใน
รัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคูแบบไมมี
เตียงเสริม

2.

โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นหรือยายเมืองเพือ
่ ใหเกิดความเหมาะสม

หองทีเ่ ปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม
่ ี

ขนาดกะทัดรัต และไมมอ
ี างอาบน้าํ ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกัน

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดใน
การเดิ น ทาง ทั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถรั บ ผิ ด ชอบในอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากโรงแรมที่ พั ก
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล
, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการ
เดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน
หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ
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