Russian Fly to Train
มอสโคว-ซารกอส-เซนตปเตอร 7 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

กําหนดวันเดินทาง: ป 2560
กันยายน : 4 – 10, 6 – 12, 13 – 19, 25 ก.ย. – 1 ต.ค.

59,900.-

ตุลาคม : 7 – 13, 9 – 15, 30 ต.ค. – 5 พ.ย.

65,900.-

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา

เที่ยง ค่ํา

โรงแรมที่พัก
หรือเทียบเทา
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กรุงเทพฯ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว
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พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จัตุรัสแดง –
บินภายในสูนครเซ็นตปเตอรเบิรก
พระราชวังปเตอรฮอฟ – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ
– ทานอาหารค่ําในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
พระราชวังแคทเธอรีน – ปอมปเตอร แอนด พอล –
มหาวิหารเซนตไอแซค – นั่งรถไฟสูกรุงมอสโคว – มอสโคว
มอสโคว – ซารกอรส – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว –
ลองเรือแมน้ํามอสกาวา – ละครสัตว

6

ถนนอารบัต – วิหารเซนตซาเวียร – สนามบิน
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กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

หนา 1 จาก 11

เชิญทองเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไวดวยกัน ออกมาเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว (Moscow) ถายรูปที่โบสถเซนตบาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่
รูจักในนามโดมหัวหอม เขาชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)

ที่ประทับของพระเจาซาร ชอปปง

สินคาพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญและถูกที่สุดของประเทศ นําทานบินภายสูเมืองเซ็นตปเตอรสเบิรก
(St. Petersburg) เมืองของพระเจาปเตอรมหาราช เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage)
ที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุ

***ชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด***
***ทานอาหารค่ําในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)***
***บินภายในสูนครเซ็นตปเตอรเบิรก***คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

วันแรกของการเดินทาง

08.00

10.10 น.

กรุงเทพฯ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 เคานเตอร D สายการบิน
ไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
***คณะวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 60 ออกเดินทางเวลา 10.50 น. และถึงมอสโควเวลา 17.10 น.***

15.55 น.

ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุง มอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซี ย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 4 ชั่ ว โมง) ผ า นขั้นตอนการตรวจคนเขา เมื อ งและศุ ล กากรแล ว นํา เดิ นทางสู เ นินเขาสแปรโรว
(Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็น
ตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวน
มากที่ทานสามารถเลือกซื้อและตอรองราคาไดดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่สองของการเดินทาง

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จัตุรัสแดง –

บินภายในสูนครเซ็นตปเตอรเบิรก
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน
การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มี
ประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป
นํา ทา นเขา สูภ ายในรั้วพระราชวั งเครมลิ น (Grand Kremlin Palace)ที่ ประทั บของพระเจ าซารทุก พระองค
จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและ
ที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นํา ทานสูจัตุรัสวิหาร ถ ายรูปกับโบสถอัสสัมชั ญ โบสถอันนันซิเอชั่ น
โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงาน
พิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองคจากนั้นชมระฆังพระเจาซา
หนา 2 จาก 11

รรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิ ด
ความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญทส
ี่ ด
ุ ใน
โลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไม
อนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุด
ของรัสเซียเพื่อ เปนที่ เก็บ สะสมของเจาชายมั สโควี่ ในชวงคริสต ศตวรรษที่ 14-15 ป จจุบันเปนสถานที่เก็ บ
สะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่
เป น หนึ่ง ในสามพิ พิ ธ ภั ณ ฑที่ เ ก็ บ รวบรวมทรัพ ยส มบั ติ ของพระเจ า แผ นดิ นที่ ส มบู ร ณแ บบ ซึ่งอี ก 2 ที่ อ ยู ที่
อังกฤษ และ อิหราน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17
ป จ จุ บั นสถานที่ แ ห งนี้ ใ ช จั ด งานในช ว งเทศกาลสํ า คั ญ ๆ เช น วั นป ใ หม วั นชาติ วั นแรงงาน และวั นที่ ระลึ ก
สงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหาร
เซนตบาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา
เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ
ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สราง
ในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง ชม
อนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบ
อยู สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก ที่สรางโดยพระเจาป
เตอรมหาราชเมื่อป ค.ศ.1703 ไดรับฉายาวา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ”

…….. น.

ออกเดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก โดยสายการบิน......เที่ยวบินที่…….. (เนื่องจากประเทศรัสเซีย
เขมงวดกับน้ําหนักกระเปามาก กําหนดใหไมเกิน 20 ก.ก. และบางครั้งอาจจะนํากระเปา Hand Carry ของทาน
มาชั่งรวมดวยซึ่งอาจจะทําใหทานตองจายคาน้ําหนักเพิ่ม จึงขอใหทุกทานคํานวณน้ําหนักกระเปาใหดี)

…….. น.

ถึงสนามบินปุกคาวา (PULKOVO) นครเซ็นตปเตอรสเบิรก

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําที่สนามบินตามอัธยาศัย
นําเขาสูที่พักโรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา

หนา 3 จาก 11

วันที่สามของการเดินทาง

พระราชวังปเตอรฮอฟ – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ

– ทานอาหารค่ําในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเปนที่ตั้งของ พระราชวังฤดูรอน เปโตรดวาเรสต (Peterhof
Palace) ที่ ส รางขึ้นในสมั ยพระเจ า ป เตอร มหาราช พระตํา หนักที่ ไ ด ชื่อ ว า เปน Russian Versailles เป น
พระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุที่พวยพุงมาจากรูปปนสีทองและที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวย
สถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง หองหับตางๆ ภายใน
พระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิ
อาจประเมินค าได สวนภายนอกก็เต็ มไปดวยพฤกษานานาพั นธุและสวนน้ําพุอั นตระการตาสวยงามไมแพ
พระราชวังแวรซายสในฝรั่งเศส

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

นําชมความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง
สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรี
ไทย-รัสเซีย ปจจุบันพระราชวังนี้ไดถูกใชเปน เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บ
รวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด
ดาวินซี่, ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหง
หนึ่ง

ค่ํา

รับประทานอาหารอาหารพื้นเมืองในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) จากนั้นชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง
ของชาวรัสเซีย ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ ตามเผาตางๆ
ซึ่งทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในชวงพักการแสดงมีบริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไข
ปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา เปนตน
นําเขาสูที่พักโรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง

พระราชวังแคทเธอรีน – ปอมปเตอร แอนด พอล –

มหาวิหารเซนตไอแซค – สถานีรถไฟ – มอสโคว
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนี้เปนที่ประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมี
เหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุม
ตัวจากกลุมของ คณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ

โรมานอฟที่

หนา 4 จาก 11

ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village)
ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟา
สดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน (Amber
Room)

ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส หรือชอปปง

สินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชื่อวาเปนมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญเปน
ลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิ์แหงนี้เปนที่นับ
ถือของชาวเมืองอยางมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง
แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงนี้ จากนั้นนําเขาชมปอมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งใน
อดีตเคยใชเปนที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปนปอมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก
ปจ จุ บั นใช เ ป นสุ ส านที่ เ ก็ บ พระศพของสมาชิ ก ในราชวงศ โรมานอฟทุ ก พระองค สมควรแก เ วลานํา ท า น
เดินทางสูสถานีรถไฟเพื่อเดินทางกลับกรุงมอสโคว

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พักโรงแรม DELTA IZMAILOVO HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง มอสโคว – ซารกอรส – IZMAILOVO MARKET - สถานีรถไฟใตดิน
ลองเรือแมน้ํามอสกาวา - ละครสัตว
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรสไดเปนที่ตั้งของศา
สนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปน
วิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ ชมโบสถโฮลีท
รินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรส
โกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุก ระดูกของทาน ประชาชนที่
ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถที่มี
ความสวยงามมากของเมือ ง มี การสรา งในสมั ยพระเจ าอี ว านเมื่ อ ป ค.ศ. 1559-1585 เลี ยนแบบมหาวิ ห าร
อัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สราง
ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและ
ที่สําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังที่
จัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่นี่สูงกวาชมบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเอง
ตามธรรมชาติ
หนา 5 จาก 11

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานา
ชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตา แมลูกดก, ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และ
อื่นๆอีกมากมาย นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความ
โดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจาก
ชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานี
นั้นเปนลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ
ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปน รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากนั้นนําทาน
ลองเรือ River cruise

ค่ํา

ชมความสวยงามสองฝงแมน้ํา Moskva

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ
รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง
ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึก
ดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท ***
นําเขาสูที่พัก โรงแรม DELTA IZMAILOVO HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง ถนนอารบัต – วิหารเซนตซาเวียร – สนามบิน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานสูถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวม
วัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน รานอาหารมากมาย และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และ
ศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย นําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หาม
ถ า ยภาพด า นใน) เป น มหาวิ ห ารโดมทองที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในรั ส เซี ย สร า งขึ้ น เพื่ อ เป น อนุ ส รณ แ ห ง ชั ย ชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

13.00 น.

สมควรแกเวลานําคณะเดินทางสูสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว

18.25 น.

ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG975
***คณะวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 60 ออกเดินทางเวลา 18.40 น.***

หนา 6 จาก 11

วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงเทพฯ
07.30 น

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***นั่งรถไฟกลับกรุงมอสโคว***

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทาน
ถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกขอแลว

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

หนา 7 จาก 11

โปรแกรม : Russian Fly to Train
(มอสโคว-ซารกอส-เซนตปเ ตอร)
7 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
กําหนดการเดินทาง
กันยายน : 4 – 10, 6 – 12, 13 – 19, 25 ก.ย. – 1 ต.ค.
อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

59,900.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง
(หองพักจะมี 2 เตียงเทานั้น ไมมีเตียงเสริม)

กรุณาสอบถาม

*กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*
พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

6,900.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน

59,900.-

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

กรุณาสอบถาม

*กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ

18,000.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

โปรดสอบถาม

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

กําหนดการเดินทาง
ตุลาคม : 7 – 13, 9 – 15, 30 ต.ค. – 5 พ.ย.

อัตราคาบริการ
ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

ราคา
65,900.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง
(หองพักจะมี 2 เตียงเทานั้น ไมมีเตียงเสริม)

กรุณาสอบถาม

*กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*
พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน

6,900.65,900.-

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

กรุณาสอบถาม

*กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ

18,000.-

หนา 8 จาก 11

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

โปรดสอบถาม

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **
อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินระหวางประเทศ ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)
2. คาตั๋วรถไฟภายในประเทศรัสเซีย ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
3. คาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
4. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
5. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
6. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
7. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
8. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
9. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได **
- 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. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คา

น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวย
จากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
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
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เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเหต

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน หลังจากที่ชําระมัดจําทันที
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษนั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา4-5ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (30 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมใน
การมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครือ
่ งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
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กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย
และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู
(Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน
ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคูแบบไมมีเตียงเสริม
2.

โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาด
กะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกัน

หนา 11 จาก 11

