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มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิลโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้าเนวา
ในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษัทฯ ขอนำท่ำนเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศแรกในโลกที่เปลี่ยนแปลงกำรปกครองจำก
ระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นระบบกำรเมือง กำรปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมำร์กซิสต์ได้
สำเร็จตั้งแต่ ค.ศ.1917 จนถึงกำลล่มสลำยเมื่อ ค.ศ.1991 และปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนกำรปกครองและเศรษฐกิจมำสู่ระบบ
ประชำธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยือนจำกนักท่องเที่ยวทั่วโลก กับสถำนที่น่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำย
รวมทั้งประวัติศำสตร์อันยำวนำน
มอสโคว์
เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัติศำสตร์อนั เก่ำแก่และยำวนำน
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่ำของสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งแต่สมัยของพระเจ้ำ
ปีเตอร์มหำรำช ที่นำควำมเจริญมำสู่ประเทศรัสเซียแบบยุคใหม่

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
07.00 น.
10.10 น.
15.55 น.

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

กรุงเทพฯ – มอสโคว์
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป Row D
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง รอรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงมอสโคว์ (เวลาช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ชั่วโมง)
นาท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ Sparrow Hills” จุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพ
ของกรุงมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทาให้เลนินผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา
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นกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็น
จุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์ ให้ท่านถ่ายรูปกับความสวยงามของอาคารหลักของมหาวิทยาลัยมอสโคว์
เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสตาลินที่เป็นเอกลัษณ์
ของการก่อสร้างอาคารแบบรัสเซีย ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียใน
ช่วงเวลานั้น มหาวิทยาลัยที่ได้รับการตั้งชื่อตามเขาในปี 1940
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์
รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ
โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลิน
เป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สาคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราช
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย ชม โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สาคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน
โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆัง
พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4
รอบเท่านั้นคือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวันพฤหัสบดี) ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง
เคร่งครัด) จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้าค่าของกษัตริยร์ ัสเซีย อัน
ได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคา, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อี
สเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟในกรุงมอสโคว์ น่าท่านเดินทางโดยรถไฟเร็ว สู่นคร
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
เมื่อเดินทางถึง นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นคร
แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ของการต่อสูข้ องชาวเมืองหลายครั้ง และยังเป็นอู่กาเนิดอานาจของการปฏิวัติรัสเซียที่
สั่นสะเทือนไปทั่วโลก ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกัน
ด้วย แม่น้า-ลาคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็นเมือง
หลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มาก
ที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรือระดับเทียบเท่า
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ล่องเรือแม่น้่าเนวา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) ที่ประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของ
ไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทัง้ ทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัส
ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้า
ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปิกัสโซ, แรมบ
รันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สดุ และใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวังเฮอร์มิเทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น หากวันที่
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เดินทาง ตรงกับช่วงที่ปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิดหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่เปิด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่เมือง ปีเตอร์ฮอฟหรือปีเตอร์กอฟ Peterhof, Pertergof ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของ พระราชวัง
ฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ (Petrodvorets) ที่สร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตาหนักที่ได้ชื่อว่า
เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทอง
และที่ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตร
งดงามอลังการยิ่ง ห้องต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคาอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่
สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกประดับตกแต่งด้วยพฤกษา
นานาพันธุ์ และสวนน้าพุอันตระการตาสาหรับฤดูร้อน หากเป็นฤดูหนาวจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส (กรณีที่พระราชวังปิดรวมถึงการล่องเรือ ซึ่งส่วนใหญ่มิได้มีการ
แจ้งล่วงหน้า ดังนั้น หากวันที่เดินทาง ตรงกับช่วงที่ปดิ เข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิดหรือ
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่เปิดให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)
จากนั้นนาท่าน ล่องเรือแม่น้่าเนวา ชมความงามของทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ ใน
เมืองเซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้่าเนวา แม่น้่าสายหลักของเมืองนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรือระดับเทียบเท่า
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อน่าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์โดย
รถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) จากนั้นนาท่านเดินทาง
โดยสารรถโค้ชมารอรับพร้อมเก็บสัมภาระ เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมอสโคว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม จัตุรัสแดง Red Square ที่มีความสาคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย เป็นสถานที่
สาคัญตั้งอยู่ใจกลางเมืองของมอสโคว์ เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของ
ประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์
ของรัสเซีย และมีลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้าที่เป็นสถานที่จัด
งานสาคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย และห้างสรรพสินค้ากุม
เป็นต้น ให้ท่านถ่ายรูปกับ วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานจอม
โหด อนุสรณ์สถานของผู้นาพรรคบอลเชวิค ที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้าง
ในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม จน
นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า โบสถ์ลูกกวาด สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik
Yakovlev ที่หลังจากสร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้าง โดยคาสั่งของพระเจ้าอีวานที่ 4 หรือกษัตริยอ์ ีวาน
ผู้โหดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคาสั่งให้ปูนบาเหน็จแก่สถาปนิก
ผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่ง
อย่างงดงามหรูหรา
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองที่ร้าน Hard Rock Cafe
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

18.25 น.
วันที่หก
07.30 น.

มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ Metro ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ
สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หิน
อ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง และยังเป็น
สิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ มีประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม
และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนั้นมีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม
โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีตสวยงาม หากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้
จากนั้นนาท่านเข้าชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ Christ Savior Cathedral สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ใน
สมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรง
ช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.
1990 สตาลินผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้ง เพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้าที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ ด้วยเงิน
บริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจาลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้ง
โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทาพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรม
สาคัญระดับชาติของรัสเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ่งมีให้
เลือกมากมายหลายแบบ จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งย่านถนนอารบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต
ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคน
เดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ เป็นต้น
จากนั้นสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื่องจากการจราจรใน
กรุงมอสโคว์ค่อนข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจ่าเป็นต้องเผือ่
เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975
กรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..

รำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อื่นๆ ที่ไม่
คำดคิดหรือมีผลกับกำรเดินทำงและรำยกำรทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
ในประเทศรัสเซีย จะมีวันหยุดและวันปิดกำรเข้ำชมสถำนที่และพระรำชวังต่ำงๆ ไม่ตรงกัน หำกรำยกำรทัวร์
ที่เดินทำง สถำนที่ใดปิดโดยไม่ไทรำบล่วงหน้ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสถำนที่อื่น
ทดแทนหรือคืนเงินค่ำเข้ำชมให้ กรณีที่ไม่สำมำรถจัดทดแทนได้

อัตรำค่ำเดินทำง

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

Hilight Russia 6 D 2 Cities / TG
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

อัรำค่ำเดินทำง

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

พักเดียวเพิม ท่านละ
ราคาส่าหรับท่านทีมีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว
28,900
เดินทางพร้อมคณะ ท่านละ
**ไม่รวมทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 1,800 บำท
ชำระพร้อมค่ำทัวร์ก่อนคณะออกเดินทำง **
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำภำษีน้ำมัน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
อัตรำนี้รวมบริกำร
 ค่าตั๋วเครืองบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ รวมถึงค่าเดินทางไป-กลับ
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วยรถไฟความเร็วสูง
 ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
 ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเทียวตามรายการทีระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ทีคอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ทีอายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท (เงือนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บริษัทประกัน)
 ค่าภาษีน้่ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที 23
มี.ค.2561 หากมีเพิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้่ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช่าระเพิมตามกฏและเงือนไขของ
สายการบิน
อัตรำนี้ไม่รวมบริกำร
 ค่าน้่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินก่าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการท่าหนังสือเดินทาง
 ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง
 ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถินในรัสเซียและหัวหน้าทัวร์ ทีเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละประมาณ 1,800
บาท (ช่าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือก่อนคณะออกเดินทาง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าท่าใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าวีซ่าส่าหรับชาวต่างชาติ
 ค่าน้่าดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้่าดืมระหว่างทัวร์)

 ค่าภาษีท่องเทียวหากมีการเก็บเพิม
 ค่าประกันการเดินทางทีนอกเหนือจากรายการทัวร์
การช่าระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอ
เก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาค่าตั๋วโดยสารของ
ท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมำยเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค่านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ
o กรณีทีมีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู้เดินทางก่าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุท่าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก่าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืนๆ ทีมีเหตุท่าให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามก่าหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมายหรือสิงของห้ามน่าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ่านวนทั้งหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินก่าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้่าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก่าหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก่าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้่าหนักส่วนที
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป/รัสเซีย มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่างๆ จะมีข้อก่าหนดที
ชัดเจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะส่าหรับผู้สูบบุหรี ทั้งนี้เนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ่าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจ่าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก่าหนดตลอดทั้งปี หรือก่าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที
สถานทีเข้าชมนั้นๆ ปิดท่าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงือนไขราคาทีได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท่าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนืองจากได้ช่าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึงเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น
1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ่ ละ 1 ห้องเดี่ยว กรณี
ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
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