Hilight Russia
6 Days 2 Cities

มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์
ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์พระราชวังเครมลิน-จัตรุ สั แดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิลโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปป้ ิ งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ าเนวา
ในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึง่ เป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงกำรปกครองจำกระบบ
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นระบบกำรเมือง กำรปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิ สต์ในแนวมำร์กซิสต์ได้สำเร็จตัง้ แต่
ค.ศ.1917 จนถึงกำลล่มสลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปจั จุบนั ได้ปรับเปลีย่ นกำรปกครองและเศรษฐกิจมำสู่ระบบประชำธิปไตยและเศรษฐกิจ
แบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยือนจำกนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่ กับสถำนทีน่ ่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำยรวมทัง้ ประวัติ ศำสตร์อนั ยำวนำน
มอสโคว์
เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัตศิ ำสตร์อนั เก่ำแก่และยำวนำน
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์
เมืองท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่ำของสหพันธรัฐรัสเซีย ตัง้ แต่สมัยของพระเจ้ำ
ปีเตอร์มหำรำช ทีน่ ำควำมเจริญมำสู่ประเทศรัสเซียแบบยุคใหม่
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กำหนดกำรเดินทำง

9-14 ส.ค. / 11-16 ส.ค. / 30 ส.ค.-4 ก.ย.61
13-18 ก.ย. / 20-25 ก.ย. / 27 ก.ย.-2 ต.ค.2561
อัตรำค่ำเดินทำง

Hilight Russia 6 D 2 Cities / TG
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ราคาสาหรับท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารอยู่แล้ว
เดินทางพร้อมคณะ ท่านละ

อัรำค่ำเดิ นทำง

49,900
47,900
45,900
7,900
28,900

**ไม่รวมทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น, ทิ ปหัวหน้ ำทัวร์ ท่ำนละ 1,800 บำท
ชำระพร้อมค่ำทัวร์ก่อนคณะออกเดิ นทำง **
วันแรก
07.00 น.
10.10 น.
15.55 น.

คา่

กรุงเทพฯ – มอสโคว์
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์เช็คกรุป๊ Row D
สายการบินไทย เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
เดิ นทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐ รัสเซี ย หลัง ผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนัง สือเดินทาง
รอรับสัมภาระเรียบร้อย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงมอสโคว์ (เวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชัวโมง)
่
น าท่ านเดิน ทางสู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิ ล หรื อ เลนิ นฮิ ลส์ Sparrow Hills” จุด ชมวิว ที่ม องเห็น ทัศ นี ย ภาพของ
กรุงมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทัง้ หมด จึงทาให้เลนินผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้
เป็ นที่ต งั ้ บ้านพักของตน ป จั จุบ ันพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ต งั ้ ของมหาวิทยาลัย มอสโคว์ และเป็ นจุดชมวิว ที่ส วยที่สุดใน
มอสโคว์ ให้ท่านถ่ายรูปกับความสวยงามของอาคารหลักของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ เป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ทส่ี ุดและ
ใหญ่ท่สี ุดในรัสเซีย โดยรูปแบบสถาปตั ยกรรมแบบสตาลินทีเ่ ป็ นเอกลัษณ์ของการก่อสร้างอาคารแบบรัสเซีย ได้รบั การ
ก่อ ตัง้ ขึ้น ในปี 1755 โดยมิคาอิล ซอฟ นักวิชาการรัส เซีย ในช่ว งเวลานัน้ มหาวิท ยาลัย ที่ได้ร ับ การตัง้ ชื่อ ตามเขา
ในปี 1940
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม Holiday Inn หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สอง
เช้า

กลางวัน

คา่

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น สัญลักษณ์ ข องอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็ นจุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์รสั เซีย
ทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูร ิ โดลโกรูกี มีรบั สังให้
่
สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ทีเ่ ป็ นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อ
ของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปจั จุบนั พระราชวังเครมลินเป็นพิพธิ ภัณฑ์ และที่ตงั ้ สถานที่สาคัญหลาย
แห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย ชม โบสถ์อสั สัมชัญ
วิหารหลวงที่เก่าแก่สาคัญและใหญ่ท่สี ุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มมี าก่อนแล้ว ใช้ในการประกอ บ
พิธรี าชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆัง
พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านัน้
คือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิ ด วัน พฤหัส บดี) ดัง นั ้น กรุ ณ าตรงต่ อ เวลานั ด หมายอย่ า ง เคร่ ง ครัด )
จากนัน้ ชม พิ พิธภัณฑ์อ าร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็ นที่เก็บสมบัติล้าค่าของกษัต ริย์รสั เซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร,
บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคา, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อสี เตอร์ทห่ี าชมได้ยากยิง่ จากนัน้
ชมโบสถ์อสั สัมชัญ, ปืนใหญ่ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟในกรุงมอสโคว์ นาท่านเดิ นทางโดยรถไฟเร็ว สู่นคร
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ โดยรถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชั ่วโมง) เมื่อเดินทาง
ถึง นครเซ้ นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ เมืองที่สร้างโดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มปี ระวัติศาสตร์
ของการต่อสูข้ องชาวเมืองหลายครัง้ และยังเป็นอู่กาเนิดอานาจของการปฏิวตั ริ สั เซียทีส่ นสะเทื
ั่
อนไปทัวโลก
่ ถือได้ว่าเป็น
เมือ งที่ส วยงามที่สุดแห่ง หนึ่ง ของโลก ประกอบด้ว ย 44 เกาะ เชื่อ มต่อ กันด้วย แม่น้ า -ลาคลองอีก 86 สาย สวยงาม
จนได้รบั ฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ ” นครแห่งนี้เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนัน้
ได้รบั การกล่าวขานว่าเป็นนครทีส่ วยและสมบูรณ์มากทีส่ ุดในด้านงานสถาปตั ยกรรมและผังเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรือระดับเทียบเท่า
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -ล่องเรือแม่น้าเนวา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิน ทางเพื่อ ชมความยิ่ง ใหญ่ ข อง พระราชวังฤดูห นาว (Hermitage Museum) ที่ป ระกอบด้ว ยห้อ งต่ างๆ
มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็ นที่รบั รองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญ
สัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อ มทัง้ ทรงร่ว มฉายพระฉายาลักษณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัส ที่ 2 ของรัส เซียอีกด้ว ย
ปจั จุบนั พระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็ น พิ พิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทัง้
ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปิกสั โซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ
ที่สวยที่สุดและใหญ่ท่สี ุดของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่ วงพระราชวังเฮอร์มิ เทจอาจจะมีการปิ ดเข้าชม ซึ่ งส่วนใหญ่
มิ ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า ดังนัน้ หากวันที่ เดิ นทาง ตรงกับช่ วงที่ ปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่ นที่ เปิ ด
หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่ นที่เปิ ดให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
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บ่าย

คา่

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
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นาท่านเดินทางสู่เมือง ปี เตอร์ฮอฟหรือปี เตอร์กอฟ Peterhof, Pertergof ซึง่ เป็นทีต่ งั ้ ของ พระราชวังฤดูร้อน
เปโตรควาเรสต์ (Petrodvorets) ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตาหนักทีไ่ ด้ช่อื ว่า
ั ้ ทอง และทีต่ ่าง ๆ
เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังทีง่ ดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้าพุทพ่ี วยพุ่งมาจากรูปปนสี
มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปตั ยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมทีว่ จิ ติ รงดงามอลังการยิง่ ห้องต่างๆ
ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคาอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่ สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์
จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกประดับตกแต่งด้วยพฤกษา นานาพันธุ์ และสวนน้าพุอนั ตระการตาสาหรับฤดูรอ้ น
หากเป็นฤดูหนาวจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรังเศส
่ (กรณีทพ่ี ระราชวังปิด
รวมถึงการล่องเรือ ซึง่ ส่วนใหญ่มไิ ด้มกี าร แจ้งล่วงหน้า ดังนัน้ หากวันทีเ่ ดินทาง ตรงกับช่วงทีป่ ิดเข้าชม จะเปลีย่ นไปเข้า
พระราชวังอื่นทีเ่ ปิดหรือสถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่นทีเ่ ปิดให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)
จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือแม่น้าเนวา ชมความงามของทัศนี ยภาพและสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ
ในเมืองเซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ที่ตงั ้ อยู่ริมฝัง่ แม่น้าเนวา แม่น้าสายหลักของเมืองนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรือระดับเทียบเท่า
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟในนครเซ้ นต์ปี เตอร์สเบิ ร์ก เพื่ อ นาท่ านเดิ นทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์โดยรถไฟ
ความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 3.30 ชั ่วโมง) จากนัน้ นาท่านเดิน ทางโดยสารรถโค้ช
มารอรับพร้อมเก็บสัมภาระ เดินทางเข้าสู่ตวั เมืองมอสโคว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชม จัตุรสั แดง Red Square ที่มคี วามสาคัญในหน้าประวัตศิ าสตร์การเมืองรัสเซีย เป็ นสถานที่สาคัญตัง้ อยู่ใจ
กลางเมือ งของมอสโคว์ เป็ น จัตุ ร สั ที่ส วยงามที่สุ ดในโลก เป็ น สถานที่เก็บ ศพเลนิ นศาสดาของประเทศสังคมนิย ม
สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ด้านหน้าจัตุรสั แดงนัน้ เป็นที่ตงั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ ูนย์ของรัสเซีย และมีลานกว้างของ
จัตุรสั แดงนี้มพี ้นื ที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้ าที่เป็ นสถานที่จดั งานสาคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุค
หลายสมัย บริเวณจัตุรสั แดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน
พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์รสั เซีย และห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น ให้ท่านถ่ายรูปกับ วิ หารเซ็นต์บาซิ ล สัญลักษณ์ของ
กรุงมอสโคว์ ทีส่ ร้างขึน้ โดยพระเจ้าอีวานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวิค ทีป่ จั จุบนั ล่มสลายไปกับความ
ยิง่ ใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลาก
สีส นั สวยงาม จนนัก ท่อ งเที่ย วเรีย กกันว่า โบสถ์ ลูกกวาด สร้างด้ว ยศิลปะรัส เซีย โบราณโดยสถาปนิก ชาวรัส เซีย
Postnik Yakovlev ที่หลังจากสร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทัง้ สองข้าง โดยคาสังของพระเจ้
่
าอีวานที่ 4 หรือกษัตริย์อวี าน
ผูโ้ หดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคาสังให้
่ ปูนบาเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบด้วย
การควักดวงตาทัง้ สอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผูน้ นั ้ สามารถสร้างสิง่ ทีส่ วยงามกว่านี้ได้อกี
จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสิ นค้ากุม (Gum Department Store) ทีห่ รูหรามากทีส่ ุดในรัสเซีย แหล่งรวม
สินค้าแบรนด์เนมจากทัวโลก
่
เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรสั เซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองที่ร้าน Hard Rock Cafe
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม Holiday Inn หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่ห้า
เช้า

18.25 น.

มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม สถานี รถไฟใต้ ดินกรุงมอสโคว์ Metro ความลงตัว ของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ สถาป ตั ยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รบั การยก
ย่อ งว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ดินแห่ง เดีย วในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง และยัง เป็ นสิ่ง ก่ อสร้างที่ชาวรัส เซีย สามารถอวด
ชาวต่ างชาติ ให้ เ ห็น ถึง ความยิ่ง ใหญ่ มีป ระวัติ ศ าสตร์ ความเป็ น ชาตินิ ย ม และวัฒ นธรรมประเพณี อ ัน สวยงาม
ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนนั ้ มีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน
ล้ว นแล้ว แต่ ป ราณี ต สวยงาม หากได้มาเยือ นแดนหมีข าวแห่งนี้ จากนัน้ นาท่านเข้าชม วิ ห ารเซ็นต์ เดอะซาเวี ยร์
Christ Savior Cathedral สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ
และแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าทีท่ รงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง
45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนัน้ ได้สงให้
ั ่ ทุบโบสถ์ทง้ิ เพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ า
ที่ใหญ่ ท่ีสุ ด ในโลก จนเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบ ดีบ อริส เยลซิน ได้ อ นุ ม ัติให้ มีก ารก่ อ สร้า งวิห ารขึ้น มาใหม่
ด้วยเงินบริจาคของคนทัง้ ประเทศ ซึ่งจาลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จงึ กลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครัง้ โดย
สร้างเสร็จสมบูรณ์และทาพิธเี มื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปจั จุบนั วิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธกี รรมสาคัญระดับชาติ
ของรัสเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ให้ ท่ า นได้ เ ลือ กซื้อ สิน ค้า ของที่ร ะลึก ราคาถู ก บริเ วณตลาดนั ด หน้ า โบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊ ก ตาแม่ ลูก ดก ซึ่ง มีใ ห้
เลือกมากมายหลายแบบ จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้งย่านถนนอารบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตัง้ แต่ศตวรรษ
ที่ 15 ในอดีตเป็นทีอ่ ยู่ของชนชัน้ ขุนนาง และศิลปิ นที่มผี ู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่
พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปจั จุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินที่มชี ่อื เสียงที่สุดของรัสเซีย
เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านกาแฟ เป็นต้น
จากนัน้ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื่ องจากการจราจรใน
กรุงมอสโคว์ค่อนข้างหนาแน่ นและใช้เวลาการเดิ นทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาเป็ นต้องเผื่อ
เวลาในการเดิ นทางสู่สนามบิน
ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975

วันที่ หก
07.30 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ..

กลางวัน
บ่าย

รำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อื่นๆ ที่ไม่คำดคิ ดหรือ
มีผลกับกำรเดิ นทำงและรำยกำรทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสำคัญ
ในประเทศรัสเซี ย จะมีวนั หยุดและวันปิ ดกำรเข้ำชมสถำนที่และพระรำชวังต่ำงๆ ไม่ตรงกัน หำกรำยกำรทัวร์ที่เดิ นทำง
สถำนที่ใดปิ ดโดยไม่ไทรำบล่วงหน้ ำ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสถำนที่อื่นทดแทนหรือ
คืนเงิ นค่ำเข้ำชมให้ กรณี ที่ไม่สำมำรถจัดทดแทนได้
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*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเรียกเก็บค่ำภำษี น้ำมัน ในกรณี ที่สำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ ม ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
อัตรำนี้ รวมบริกำร
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ รวมถึงค่าเดินทางไป-กลับมอสโคว์เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ด้วยรถไฟความเร็วสูง
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอ่ี ายุเกิน 75 ปี
กรมธรรมพ์ 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 23 มี.ค.2561
หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน

อัตรำนี้ ไม่รวมบริกำร












ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง
ค่าทิป พนักงานขับ รถและมัคคุเทศก์ท้อ งถิ่นในรัส เซีย และหัว หน้าทัว ร์ ที่เดินทางไป-กลับ พร้อ มคณะ ท่านละประมาณ 1,800 บาท
(ชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนคณะออกเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
ค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
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การชาระเงิน
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บ
ทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์

การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่านนัน้ ๆ
์
(เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมำยเหตุ
o รายการอาจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่ า ช้ า ของสายกา รบิ น โรงแรมที่ พ ั ก ในต่ า งประเทศ
เหตุการณ์ ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ
o กรณีท่มี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ างประเทศที่ผเู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุ การณ์ ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทาให้
การเดินทางไม่ส ามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน
โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มเี หตุทาให้ไม่สามารถ
เดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษ ัทฯจะไม่ รบั ผิดชอบในกรณี ท่กี องตรวจคนเข้าเมือ งห้ามผู้ เดินทาง เนื่ อ งจากมีส ิ่งผิดกฎหมายหรือ สิ่ง ของห้ ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
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o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่

พานักอยู่ในประเทศไทย

o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการ

o
o
o
o

o

บินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ใน
วงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
ในบางรายการทัวร์ ทีต่ ้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนทีเ่ กิน
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป/รัสเซีย มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีข้อกาหนดทีช่ ดั เจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
กรณีท่ีท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อ มสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ ถานที่เข้าชม
นัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า เข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคา
ที่ได้รบั จากทาง บริษัท supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่ หากมีการล่าช้า หรือ เหตุ หนึ่ง เหตุ ใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่ าน
ไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึง่ เป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั

1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่
กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็นห้องเดีย่ วอาจเป็นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบน้า
ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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