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(Moscow-St. Petersburg)
นอนมอสโคว์ 2 คืน และ
อดีตเมืองหลวงเซนต์ปีเตอร์สเบิรก
์ 2 คืน

เปิ ดประสบการณ์ใหม่การบินไทยบินตรง สู่...มอสโคว์(ประเทศรัสเซีย)
บินภายใน...จากมอสโคว์สู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก
์
นง่ ั รถไฟความเร็ วสูงขากล ับ...ไม่เหนือ
่ ย...(เทีย
่ วครบรส)

OO

➢
➢
➢
➢
➢

นนo

เที่ยวทั้งมอสโคว์ และ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
ชมเมืองมอสโคว์ จัตรุ สั แดง รถไฟฟ้ าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก
เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกาเนิดของประวัติศาสตร์รสั เซีย
ชมละครสัตว์อนั เลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus)
เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว
เฮอร์มิเทจ
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MEAL
เช ้า

1

2

3

4

5
6

ของ

เดินทาง
07.30 น.
10.50 น.
17.10 น.

HOTEL
เย็น

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ - สนามบิน
โดโมเดโดโว – มอสโคว์
มอสโคว์ – วิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์
เวีย - พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอร์รแ
ี่ ชม
เบอร์ -พระราชวังเครมลิน - มหา
วิหารเซนต์บาซิล - จัตรุ ัสแดง –
ห ้างสรรพสินค ้า GUM –ชมละคร
สัตว์ (Russian Circus)
มอสโคว์ – บินภายใน - เซนต์ปี
เตอร์สเบิรก
์ – พุชกิน
้ พระราชวัง
แคทเธอรีน - Nevsky Prospekt
พระราชวังฤดูร ้อนเปโตรโวเรสต์(ปี
เตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาว
เฮอร์มเิ ทจ
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก
์ –รถไฟหัว
ความเร็วสูง-มอสโคว์ – รถไฟใต ้
ดิน – ตลาดอิซมาลอฟสกี-้
สนามบินโดโมเดโดโว
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ

กาหนดการเดินทาง
วัน

กลางวัน

HOTEL
MOSCOW

HOTEL
MOSCOW

HOTEL
St. Petersburg
HOTEL
St. Petersburg

อัตราค่าบริการ
แรก

9 – 14 สิงหาคม 2561 (วันแม่แห่งชาติ)

54,900.-

13 – 18 กันยายน 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561 (วันปิ ยมหาราช)

63,900.-

1 – 6 พฤศจิกายน 2561
15 – 20 พฤศจิกายน 2561
22 – 27 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561
6 – 11 ธันวาคม 2561

54,900.-

การ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ
ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) นาท่านผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์
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รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันที่สองของการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

มอสโคว์ – วิหารเซนต์ เดอ ซาร์เวีย - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตรุ สั แดง
ห้างสรรพสินค้า GUM
พิเศษ... ชมละครสัตว์ (RUSSIAN CIRCUS)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
น า ท่ า น เ ข้ า ช ม ด้ า น น อ ก ม ห า วิ ห า ร เ ซ็ น ต์ เ ด อ ซ า ร์
เวี ย (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) หรื อ วิหารโดม
ทอง สร้ างขึ ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1883 เป็ นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูง
ที่สุดในโลก เป็ นโบสถ์ นิกายออร์ โธด็อกซ์ ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่นา้ Moskva
สร้ างขึ ้นในสมัยของพระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและเพื่อขอบคุณพระ
เจ้ าที่ชว่ ยให้ รสเซียรบชนะฝรั่งเศส จากสงคราม นโปเลียน มหาวิหารแห่งนี ้เคยถูกทาลายแต่ภายหลังได้
มีการระดมทุนสร้ างขึ ้นมาใหม่ และใช้ เป็ นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็ น
ศุนย์รวมจิตใจของประชาชน
น าท่ า นเข้า ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์อ าร์เ มอร์รี่ แ ชมเบอร์ (KREMLIN
ARMOURY CHAMBER) ที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณพระราชวั ง เครมลิ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์นี้ เป็ นสถานที่ เ ก็ บ สมบั ติ ล้ า ค่ า กว่ า 4,000 ชิ้ น เช่ น
ศาสตราวุ ธ ต่ า งๆ เครื่ อ งป้ อ งกัน ตัว หมวก เสื้ อเกราะที่ ใ ช้ร บใน
สมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพ์ ระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง
จากนั้ นเข้าชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.
1147 โดยมงกุ ฎราชกุ มารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มี
รับสัง่ ให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดี ตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้
ธรรมดา ที่เป็ นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาว
รัสเซี ยเครมลินคือที่ สถิ ตย์ของพระเจ้า ปั จจุบันพระราชวังเครมลิ น
เป็ นพิพิธภัณฑ์ และที่ต้งั สถานที่สาคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวาน
มหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด
ศิ ลปะเป็ นแบบรัสเซี ยโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็ นอนุ สรณ์มีชัยชนะเหนื อพวก
ตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสาหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกา
ซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้ อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทามาจากทับทิ ม
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หนั ก 20 ตัน ซึ่ ง พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์น ามาประดับ ไว้ลัก ษณะ
คล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า
จากนั้ นน าท่ า นถ่ า ยรู ป คู่ กั บ จั ตุ รั ส แดง ค าว่ า สี แ ดงใน
ความหมายรัสเซี ย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้ เป็ นลานกว้า ง
เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่า
จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรสั แดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่
17 ปั จ จุ บัน ใช้จัด งานในช่ ว งเทศกาลส าคัญ ๆ เช่ น วัน ปี ใหม่ วัน ชาติ วัน แรงงาน และวัน ระลึ ก
สงครามโลกครั้งที่ 2
นาท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ห้างสรรพสินค้า GUM ห้างที่ เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุ งมอสโก ประเทศ
รัสเซีย สร้างในปี ค.ศ.1895 เป็ นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารที่ออกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev
ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่าง
แก่ตวั อาคารเพื่อประหยัดพลังงาน มีรา้ นค้าเปิ ดให้บริการมากมายสาหรับให้ผูท้ ี่เดินทางหรือผูท้ ี่ชอบ
การช้อปปิ้ งถึ ง 200 ร้านค้าด้วยกัน เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่ ใหญ่โ ตและสวยงาม มีความโดดเด่ น
จาหน่ ายสินค้าจาพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง น้ าหอม และสินค้าที่เป็ นประเภทของที่ระลึก
ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (4)

พิเศษ...หลังจากนั้นนาท่าน ชมละครสัตว์ เซอร์คสั (Russian Circus)การแสดงของสัตว์แสนรู ้
และโชว์มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2
ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรือเทียบเท่า(คืนที่ 2)
วันที่สามของการเดินทาง

เช้า

มอสโคว์ –สนามบินภายในประเทศ - เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พุชกิ้ น–
พระราชวังแคทเธอรีน –จัตรุ สั พระราชวัง–อนุสาวรียพ์ ระเจ้าปี เตอร์มหาราช
Decembrists’ Square - ถนนเนฟสกี้

รับประทานอาหารเช้า BOX BREAKFAST (5)
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นาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
โดยสายการบิน AERO FLOT AIRLINES เที่ยวบินที่ SU0007
ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1.25 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ประเทศรัสเซีย
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่ม
สร้างด้วยการถมทรายและหินเป็ นจานวนมากเพราะว่าพื้ นที่เดิมของเมืองนั้นเป็ นดินเลนของทะเล
พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่ บริเวณนี้ เพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถ
ติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ใน
ยุโรปได้โดยง่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งพุ ช กิ้ น เข้า ชมพระราชวั ง แคทเธอรี น
(Catherine Palace)หรื อ หมู่ บา้ นพุ ช กิ้ น (Pushkin Village)และ
บ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่าหมู่บา้ นพระเจ้าซาร์เพราะที่นี่เป็ นเมืองที่พระเจ้า
ปี เตอร์ มหาราชทรงพระราชทานที่ดินให้แก่พระนางแคทเธอรีน ชื่อ
เมืองถูกเปลี่ยนเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้ น ในปี ค.ศ. 1937เพราะกวีเอกผูน้ ี้ เคยผ่านการศึกษา
ในโรงเรียนที่ เมืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิ กชาวอิตาเลี่ยน ผูม้ ี
ชื่อเสียง และได้รบั การยอมรับว่าพระราชวังแห่งนี้ มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใด ๆ ในโลก
นาท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังเยกาเจรีนา(Catherine Palace) ที่สวยงาม
แห่งหนึ่ งในรัสเซีย มีหอ้ งต่างๆ ให้ชมนับร้อย แต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอาพัน (แอมเบอร์รูม)
เป็ นสุดยอดงานศิลป์ ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ที่ช่างเยอรมัน สร้างให้แก่ปราสาทของ
กษัตริยฟ์ รีดริชที่ 1 แห่งปรัสเซีย ประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกชิ้ นเนื้ อที่ 100 ตารางเมตร
ประดับอาพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีมีค่าจากอิตาลี ห้องอาพันถูกสร้างขึ้ นใหม่
ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา ปั จจุบนั ราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์ นาท่านผ่านชม
จัตุรสั พระราชวัง (Palace Square) ป้ อมประภาคารอนุ สาวรียป์ ระวัติศาสตร์อนุ สาวรียพ์ ระเจ้า
ปี เตอร์มหาราชผูเ้ นรมิตเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามและสมบูรณ์แบบมาก
ที่สุดบนพื้ นที่บริเวณพระราชวังฤดูหนาว เป็ นจัตุรสั หลักของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ เช่นเดียวกับ
จัตุรสั แดงในมอสโคว์ จัตุรสั แห่งนี้ ได้บนั ทึกเหตุการณ์สาคัญๆไว้หลายเหตุการณ์และอยูใ่ นรายชื่อ
มรดกโลก เป็ นผลงานการออกแบบผังสถาปั ตยกรรมของ Rastrelli
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คา่

ต่อจากนั้น นาท่านผ่านชม อนุสาวรียพ์ ระเจ้าปี เตอร์มหาราช (Bronze Horseman) เป็ นอนุ สาวรีย ์
แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ประเทศ
รัสเซีย อนุ สาวรียแ์ ห่งนี้ ตั้งติดกับแม่น้ าเนวา ด้านหน้าของ
โบสถ์เซ็นไอแซค ใกล้สถานี รถไฟใต้ดิน ก่อสร้างเป็ น
อนุ สาวรียข์ องพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ผูเ้ ป็ นกษัตริยพ์ ระองค์
แรกที่ ได้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิ กชาว
ฝรัง่ เศส Entienne Maurice Falconet ตาม
พระบัญ ชาของพระนางแคทเธอรี นมหาราช ภายหลังจากการขยายดิ นแดนของ
ประเทศไปจรดทะเลดาสาเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้า ปี เตอร์มหาราช โดยมี
การสลักพระนามไว้ที่ฐานของหินแกรนิ ตด้วยที่อนุ สาวรียพ์ ระเจ้าปี เตอร์ ม ห าร า ช
แห่งนี้ ยังเป็ นจุดชมทัศนี ยภาพของเมือง เช่น
วิวของแม่น้ าเนวา ด้านหน้าของโบสถ์ เซ็ น ต์ไ อแซค ตึ ก บัญ ชาการกองทัพ เรื อ
และอาคารเถระ
จากนั้นนาท่านผ่านชม Decembrists’ Square ในปี 1917
จัตุรสั แห่งนี้ ได้กลายเป็ นจุดเริ่มต้น
ข อ ง ก า ร
เปลี่ ย นแปลงระบอบการปกครองของรัส เซี ย จาก ระบอบ
กษัตริยม์ าเป็ นคอมมิวนิ สต์ ภายใต้การนา ของเลนิ น ผูน้ า
พรรคบอลเชวิก
จากนั้นนาท่านอิสระให้ท่านได้สารวจหาซื้ อสินค้าที่ ย่านถนน
เนฟสกี้ (Nevsky Prospekt)ถนนแห่งย่านการค้าที่สาคัญของ
กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ เชิญท่านเลือกซื้ อหาสินค้านานาชนิ ด
เป็ นของฝากของที่ระลึก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (7)
เข้าสู่ที่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL *4 ดาวหรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

TG-B46-RUSSIA-MOS-ST-DEC18

พระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรโวเรสต์(ปี เตอร์ฮอฟ)–พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม (8)
น า ท่ า น เ ข้ า ช ม พ ร ะ ร า ช วั ง ฤ ดู ร้ อ น เ ป โ ต ร โ ว เ ร ส ต์
(PETERHOF)หรือพระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ เป็ นพระราชวังที่
สวยงามและแตกต่างจากพระราชวังอื่น ๆ พระราชวัง ตั้งอยู่ที่เมืองปี
เตอร์ฮอฟ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งอยู่
ที่ริมอ่าวฟี นแลนด์ ฝั ่งทะเลบอลติก พระเจ้าปี เตอร์มหาราช ทรงสร้างขึ้ น เพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูรอ้ น
สร้างวังนี้ ในปี 1720 พระราชวัง ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร สถาปนิ กคือ ฌอง
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กลางวัน

คา่

บัฟติสต์ เลอบลองด์ และตกแต่งเพิ่มเติมโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ สร้างอยู่บนพื้ นที่ทาเลที่งามมาก
บนเนิ นธรรมชาติ เปรียบดังพระราชวังแวร์ซายส์ที่อยู่ริมทะเล การเสริมสร้างน้ าพุ ที่ซบั ซ้อนบนเนิ น
ดิน สวนน้ าซึ่งมีบนั ใดน้ าตกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นส่วนที่มีความโดดเด่นที่สุด นอกจากนั้นยังเสริมบารมี
ด้วย รูปปั้ นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่าแล้วนาท่านเดินทางกลับเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ พ ร ะ ร า ช วั ง ฤ ดู ห น า ว เ ฮ อ ร์ มิ เ ท จ
(HERMITAGE MUSEUM)ชมภายในพระราชวัง ที่ประกอบด้วย
ห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ปั จจุบันพระราชวังนี้ ได้ถูกใช้
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้าค่าของโลกกว่า 8 ล้าน
ชิ้ น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปี กัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ
สถานที่ แ ห่ ง นี้ เคยใช้เ ป็ นที่ รับ รองการเสด็ จ เยื อ นรัส เซี ย ของรัช กาลที่ 5 ของไทยในการเจริ ญ
สัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
ของรัสเซียอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (10)
เข้าสู่ที่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL*4 ดาว (หรือเทียบเท่า)(คืนที่ 4)

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้า
07.10น.

11.15 น.

กลางวัน

TG-B46-RUSSIA-MOS-ST-DEC18

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ –นั ่งรถไฟความเร็วสูง- มอสโคว์ – สถานี
รถไฟใต้ดิน –ตลาดอิซมาลอฟสกี้ -สนามบินโดโมเดโดโว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(11)
นาท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองมอสโคว์
ด้ว ยรถไฟความเร็ ว สู ง (Sapsan Train 2nd ClassNo.755)
ระยะทางร่วม 800 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง)
เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงมอสโคว์
นาท่านเที่ยวชมสถานี รถไฟใต้ดิน เป็ นสถานี รถไฟใต้ดินที่ สวย
ที่ สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทาให้ผูค้ น
สามารถเดิ นทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทัว่ ไปสถานี
รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซี ยสามารถอวดชาวต่างชาติ ให้เห็นถึ งความยิ่งใหญ่ตลอดจน
ประวัติ ศ าสตร์ค วามเป็ นชาติ นิ ย มและวั ฒ นธรรรมประเพณี อัน สวยงามอัน เป็ นเสน่ ห์ดึ ง ดู ด ให้
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่ องจากการตกแต่งของแต่ละสถานี ที่ต่างกันด้วยประติ มากรรม โคมไฟ
ระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***
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จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางสู่ ตลาดอิ ซ มาลอฟสกี้ ตลาดศูนย์ก ลางที่ ใหญ่ ที่สุดของเมือง และตลาด
หัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์ ให้ท่านได้อิสระช๊อปปิ้ งของฝากสินค้าพื้ นเมืองต่างๆมากมายที่มา
รวมไว้อยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็ นตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อาพันอัน
เลื่องชื่อ และของที่ระลึกต่างๆ มากมายที่เป็ นงานหัตถกรรมอันสวยงามของชาวรัสเซีย พร้อมทั้งให้
ท่านได้อิสระชมความสวยงามของเมืองมอสโคว์อย่างเต็มที่

15.30 น.
18.40 น.

จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

วันที่หกของการเดินทาง
07.30 น.

กรุงเทพฯ (สุววรรณภูมิ)

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*******************************************************************
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

BIG…ร ัสเซยี – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ 6 ว ัน 4 คืน
(Moscow-St. Petersburg)

เปิ ดประสบการณ์ใหม่ การบินไทยบินตรง สู่...ประเทศรัสเซีย
นอนมอสโคว์ 2 คืน และ
อดีตเมืองหลวงเซนต์ปีเตอร์สเปิ ร์ก 2 คืน

อัตราค่าบริการ
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วันเดินทาง 9 – 14 สิงหาคม 2561 (วันแม่แห่งชาติ)
13 – 18 กันยายน 2561
1 – 6, 15 – 20, 22 – 27 พ.ย. 2561
29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561
6 – 11 ธันวาคม 2561

ราคาต่อท่าน

ราคารวมตัว๋

ราคาไม่รวมตัว๋

54,900บาท
49,900บาท
49,900บาท

31,900 บาท
31,900 บาท
31,900 บาท

ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียง
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

40,900บาท
23,900 บาท
6,000บาท

วันเดินทาง 18 – 23 ตุลาคม 2561 (วันปิ ยมหาราช)

ราคาต่อท่าน

ราคารวมตัว๋

ราคาไม่รวมตัว๋

63,900บาท
56,900บาท
56,900บาท

32,900 บาท
32,900 บาท
32,900 บาท

ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียง
เด็กอายุตากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียง
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

47,900บาท
24,900 บาท
6,000บาท

***
โรงแรมในยุโรป ไม่อนุ ญาตให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้ นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียง***
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสาร จานวน 25 ท่านขึ้ นไป หากจานวนผูโ้ ดยสารตา่ กว่า 20 ผูใ้ หญ่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
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*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ ไปแล้ว
*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่ยุโรปอาจจะไม่มี ลูกค้าจาเป็ นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)
*** กรณีหอ้ งพักต่างประเภทกัน เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง
(Triple Room) หรือ ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชั้น เนื่ องจากโรงแรมอาจจะแยก
ประเภทห้องแต่ละชั้นกันไป แตกต่างกัน
อัตรานี้ รวม
* ค่าพาหนะและนาเที่ยวตามรายการ
* ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินตามรายการ
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* น้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.
* ค่าประกันอุบตั ิเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(แบบกรุป๊ ทัวร์) เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทา
อัตรานี้ ไม่รวม!!!
* ค่าทาหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
** ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่น (โดยประมาณ36ดอลล่าร์ ตลอดทริป/คน)
** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน้ าเปล่า
* * ค่าภาษี น้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!
การชาระเงินและการยกเลิก
* บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดั จาการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิใน
การคืนมัดจาทั้งหมด (เนื่ องจากเป็ นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือ
ชาระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทางยกเลิก
หรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตามเงื่อนไขตามนี้
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การยกเลิก
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 20,000.- บาท.
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด 20,000.-บาท
- กรณีออกตั ๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนค่าตั ๋ว(Non Refund)เนื่องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค
(เทศกาลปี ใหม่)
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศรัสเซีย บริษทั ฯจะไม่มี
การคืนเงินทั้งหมด
การสะสมไมล์ของสายการบิน
* การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้
ในเครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ ลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ทอ้ งเครื่องบิน น้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
(หากน้ าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่ น
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
*กระเป๋าสาหรับหิ้ วขึ้ นเครื่อง สายการบินอนุ ญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้ วขึ้ นเครื่องได้
1 ใบ/ท่านเช่นกัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลกู ค้าเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากว่ามีการนาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสี ย
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนื อการณ์ควบคุม

11

รหัสโปรแกรม :

TG-B46-RUSSIA-MOS-ST-DEC18

7. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก
ข้ อให้ ทุกท่ านข้ อมูลตอบความจริง แล้วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)่
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์........................................................................................................................
3. จานวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
้ ไปต้องนอนมีเตียง
***เนือ
่ งจากทางโรงแรมแจ้งสาหร ับเด็ กทีอ
่ ายุตงแต่
ั้
7 ปี ขึน

4.เบอร์ติดต่อ ......................................................................................
พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงือ่ นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน
5.ประเภทห้องพัก
3.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน(TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็ นแบบ 2 เตียง)หรือ(DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง(มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง(ไม่มีเตียง)
3.5ห้องพักผูใ้ หญ่3ท่าน (TRP)เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
6. อาหาร
ไม่ทานเนื้ อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
อื่นๆ............................................................
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรสั

เคยประเทศ.......................................................

8. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี) ...............................
9. ต้องการเลือกทีน่ งั ่
ริมทางเดิน
ริมหน้าต่าง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้ เลย)
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ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................
*** กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทาการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อนเดินทาง 7 วัน***
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