วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮลิ
 (-/-/เย็น)

07.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3เคาน์เตอร์DThai Airwaysโดยมี
เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ TG974
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่ โมง**

10.30 น.

16.15 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
** เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่ โมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่
นาท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดของยุโรป เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
และการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็ นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองหนึ่ง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทัง้ เก่าและใหม่ มีโบสถ์
ซึง่ เป็ นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากกว่า 200 แห่ง

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลSparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว ที่
สามารถชมด้านล่างได้เกือบทัง้ หมด จึงทาให้เลนิน ผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขาแห่งนี้เป็ นที่ตงั้ บ้านพักของ
ตน ปัจจุบนั พื้นทีด่ งั กล่าวเป็ นทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดและใหญ่ท่สี ุดในรัฐเซีย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พกั

SUN FLOWER PARK HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย

วันที่สอง

เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อสั สัมชัญ•พิพธิ ภัณฑ์อเมอรีแ่ ชมเบอร์• จัตรุ สั แดง •ห้างสรรพสินค้า

GUM•ถนนอาร์บตั สตรีท •ชมการแสดงละครสัตว์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
ชมความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว์ ซึง่ ถือเป็ นเมืองหลวง
ของ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยง่ิ ใหญ่ นาท่านเข้าชมพระราชวังเคลมลิน
สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกาเนิดของประวัติศาสตร์
รัสเซียทีม่ มี ายาวนานในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ที่น่ีเปรียบ
เสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ อีกทัง้ ยังเป็ นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทกุ

ที่เมืองมอสโคว

เที่ยง
จากนั้น

พระองค์จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ
พระราชวังเซนต์ปิเตอร์สเบิรก์ ชาวรัสเซียเชื่อว่าทีน่ ่ีเป็ นที่สถิตย์ของพระเจ้า
ปัจจุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ทีส่ าหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขก
ระดับประเทศ ชมโบสถ์อสั สัมชัญ วิหารหลวงเก่าแก่ ทีถ่ อื ว่าสาคัญที่สุดใน
เคลมลิน ซึง่ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่า
ทีม่ มี าก่อนแล้ว ใช้เพือ่ ในการประกอบพิธรี าชาภิเษก และการประกอบ
พิธกี รรมทางศาสนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่
นาท่านชม จัตรุ สั แดง(Red Square)สถานที่สาคัญใจกลางเมืองมอสโคว์
สร้างในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 ทีเ่ ป็ นศูนย์รวมเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ เช่น
งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประท้วง ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และยัง
ถือได้ว่าเป็ นจัตรุ สั ทีม่ คี วามสวยงามมากทีส่ ุดในโลกบริเวณโดยรอบ ยัง
ประกอบไปด้วยสถานทีส่ าคัญของประเทศ อีกหลายแห่ง ทีส่ ามารถได้ชม
อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral) สถานที่ทซ่ี ง่ึ
ถูกยอมรับว่าสวยงามทีส่ ุดในเมืองมอสโคว์ จนได้รบั การขนานนามว่า
“โบสถ์ลูกกวาด”สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9
ยอดสีสนั สวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev)
ในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด เพือ่ เป็ นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือ
กองทัพมองโกลทีเ่ มืองคาซาน และด้วยความสวยสดงดงาม วิจติ รบรรจงของ
วิหาร จึงทาให้เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าอีวานที่ 4 เป็ นอย่างมาก จึงมีคา
สัง่ ให้ปูนบาเหน็จ แก่สถาปนิก ด้วยการควักลูกตาทัง้ สองข้างทิ้งเสีย เพือ่ ไม่
ให้สถาปนิคผูน้ ้ ีสามารถสร้างสิง่ สวยงามกว่านี้ได้อกี การกระทาของพระองค์
ในครัง้ นัน้ ส่งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด” (Ivan the
terrible) ชมหอนาฬกิ าซาวิเออร์ (Saviour clock tower)ทีต่ งั้ อยู่บนป้ อม
สปาสสกายา เป็ นศิลปะแนวโกธิค ปลายยอดถูกประดับด้วยดาว 5 แฉกที่ทา

มาจาก ทับทิม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็ นผูป้ ระดับในปี ค.ศ.1995นาท่านเข้าชม และช้อปปิ้ ง ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM
Department
store)สถาปัตยกรรมทีเ่ ก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี

ค.ศ.1895ปัจจุบนั
เป็ นห้างสรรพสินค้าชัน้ นา จาหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง
นา้ หอม แบรนด์ดงั ทีม่ ชี ่อื เสียงที่เป็ นรุ่นล่าสุด ชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
(Moscow Metro) ตื่นตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกบั สถาปัตย
กรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี หินอ่อน เป็ นต้น
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ทีต่ งั้
อยู่ในใจกลางของแหล่งประวัตศิ าสตร์ และถือว่าเป็ นหนึ่งในย่านโบราณที่สุด
ของมอสโคว์ ทีม่ ชี ่อื ปรากฏในประวัตศิ าสตร์มาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 โดยตลอด
ความยาว 1.8 กิโลเมตร ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคา
เฟ่ และยังเป็ นแหล่งชุมนุมของศิลปิ นอินดี้ ที่มาโชว์ฝีมอื กันจัดแบบไม่มใี คร
ยอมใคร
เย็น
จากนั้น

ที่พกั
วันที่สาม

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู ้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม
มายากล ของ ละครสัตว์ Circus Showโดยเป็ นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับ
เหล่าสัตว์ท่ไี ด้รบั การฝึ กฝนมาอย่างดี หลังจากจบการแสดง ท่านสามารถ
ถ่ายภาพกับสัตว์แสนรูเ้ พือ่ เป็ นที่ระลึกได้อกี ด้วย **กรณี ละครสัตว์งดการ
แสดง ซึ่งบางกรณี งดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่วนนี้ ให้
Ibis Either Oktyabrskoe Poleหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว
สถานี รถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิรก์ • วิหารเซนต์ไอแซค •ป้ อมปิ เตอร์ และปอล

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

จากนั้น

เที่ยง
จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรค์ (Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูงSapsan Fast Train (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**

เดินทางถึง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิรค์ (Saint Petersburg)เมืองที่ได้รบั สมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนื อ ” เพราะ
ทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง เมืองนี้สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปิเตอร์มหาราช เมือ่ พ.ศ.2246 โดยตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการ
ถมทราย และหินเป็ นจานวนมาก เพราะว่าพื้นที่เดิมนัน้ เป็ นดินเลนทะเล เหตุผลในการทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ที่
สามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ เพื่อการพัฒนาและปรับเปลีย่ น ประเทศรัสเซียให้ทดั เทียมกับประเทศอื่นๆ
ได้ ต่อมา จึงได้รบั สมญานามว่า “หน้าต่างแห่งยุโรป” เมือง เซนต์ปิเตอร์สเบิรค์ เดิมมีช่อื ว่า เปโตรกราด Petrograd และ
เลนินกราด Leningrad
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่
นาท่านเดินทางสู่ ป้ อมปี เตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress) สิ่งแรกที่สร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิรค์ สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1703 ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช เป็ น สิ่งก่ อ สร้างที่สูงที่สุด ของเมือง โดยมีความสู งถึง 122.5 เมตร
ลักษณะเป็ นรูปทรงหกเหลี่ยม เป็ นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบนั ด้านในเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ใี ช้เป็ นที่ฝงั พระศพของพระเจ้าปี เต
อร์มหาราช และพระบรมวงศานุ วงศ์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ นอกจากนี้ ย ังมีภาพเขียนของนักบุญ รวมรู ปพระแม่ มารี
ศักดิ์สทิ ธิ์ท่งี ดงาม อันเป็ นที่เลือ่ มใสศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชนของรัสเซีย ต่อจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค
(Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือว่าได้รบั การตกแต่งอลังกาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบด้วยทองคาแท้ 100 กิโลกรัม
และภายในใช้หินอ่อน และหินอื่น ๆ กว่า 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ท่สี ถานที่แห่งนี้ จึงได้มกี ารก่อสร้างขึ้น
ใหม่ ในสมัย พระเจ้าอเล็ก ซานเดอร์ท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวฝรัง่ เศส ชื่อ Auguste de

Montferrandโดยใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 40 ปี มกี ารออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตัว
วิหารใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ ประดับด้วยประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เป็ นโบสถ์ออร์โทดอกซ์แห่งเดียวที่ประดับประดา
ตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างวิจติ รบรรจง และยังเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ ที่ชาวเมืองทีน่ ่ีให้ความนับถือเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก
ในอดีตตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แต่มหาวิหารไอแซคแห่งนี้กลับได้รบั ความเสียหายเพียง
เล็กน้อยเท่านัน้

เย็น
ที่พกั
วันที่ส่ี

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิรก์
พระราชวังฤดูรอ้ น หรือพระราชวังปี เตอร์ฮอฟ •พระราชวังฤดูหนาว •พิพธิ ภัณฑ์เฮอมิเทจ • โบสถ์หยดเลือด

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้ น หรือ พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace)พระราชวังที่สวยงาม ที่สร้างขึ้น
ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช เป็ นพระราชวังที่สรรสร้างโดยศิลปิ นเอกในสมัยนัน้ ที่ช่อื ว่า ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และ
เลอ บรอง ซึ่งทัง้ สองคนแบ่งกันสร้างพระราชวังนี้ โดยตัวภายในพระราชวังเป็ นหน้าทีห่ ลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความ
งามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และคลาสสิก พระเจ้าปี เตอร์หมายมัน่ ปัน้ มือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสร้าง
งานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลีบ่ รรจงสร้างพระราชวังอย่างประณีตเน้นการตกแต่งภายในทีเ่ ลือกจะใช้ โคมไฟระย้า งานไม้
แกะสลักและภาพวาดสีนา้ มันเป็ นหลักด้านนอกจะเป็ นหน้าที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจ้าปี เตอร์เชิญมาสร้างลานนา้ พุ
โดยเฉพาะ ลานนา้ พุแห่งนี้ถอื เป็ นจุดหลักของประสาทแห่งนี้ก็ว่าได้ ด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาและแสงของพระอาทิตย์
กระทบผิวนา้ และขอบอ่างสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ จ์ ึงทาให้เกิดภาพที่ส วยงามราวกับ

ดิน แดนในเทพนิ ย าย ** ในส่ว นของน า้ พุท างพระราชวัง จะปิ ด ในฤดู ห นาว ประมาณช่ ว งเดือนตุลาคม จนถึง เดือ น
พฤษภาคม และอาจปิ ดทาการในวันจันทร์ส้ ินเดือน หรือวันจันทร์กบั วันอังคาร (2วันติดต่ อกัน) โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ซึ่งเป็ นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิ่มวันหยุด กรณี ท่ี
พระราชวังฤดูรอ้ นปิ ด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลีย่ นโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่ นไปเข้าพระราชวัง
อื่นทีเ่ ปิ ดหรือสถานทีอ่ ่นื ๆในช่วงเวลาดังกล่าว**

เที่ยง
จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่
เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ ระกอบไปด้วย
ห้องต่างๆ ถึง 1,050 ห้อง สถานทีแ่ ห่งนี้เคยใช้เป็ นที่รบั รองการเสด็จ
เยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเป็ นพระราชวังหลวง
ของราชวงศ์โรมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.1732 -1917 ตัง้ อยู่ระหว่างท่าวัง
กับ จัตุรสั พระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสีเขียว และ ขาว
ด้วยสถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบนั บางส่วนของพระราชวังฤดูหนาวได้เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมในฐานะ พิพธิ ภัณฑ์เฮอร์มิ
เทจ (The State Hermitage Museum) ซึง่ เป็ นสถานทีเ่ ก็บรวบรวมงานศิลปะลา้ ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทัง้
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อย่างเช่น ลิโอนาโด ดาวินซี่,ปิ กสั โซ่,แรมบรันด์,แวนโก๊ะ เป็ นต้น จัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่ี
ใหญ่ทส่ี ุดของโลกแห่งหนึ่ง **ในบางช่วงพระราชวังอาจมีการปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนัน้ หากวันทีเ่ ดินทางตรง
กับช่วงวันปิ ดเข้าชม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลีย่ นโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่ นไปเข้าพระราชวัง
อื่นทีเ่ ปิ ดหรือสถานทีอ่ ่นื ๆในช่วงเวลาดังกล่าว** นาท่านเดินทางสู่

เย็น
ที่พกั
วันที่หา้

โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึง่
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างให้เป็ นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็ก
ซานเดอร์ท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค์ ผูป้ ระกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ
เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็ นอยู่ท่จี นลง เป็ นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิง
ชาวนาผู ห้ นึ่ งติดระเบิดพลีชีพ วิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่ าน ต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนนั้ ถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้
กลายเป็ นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้ รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็ นแบบรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มีรูปร่าง
ลักษณะคล้ายกับวิหารเซนต์บาซิลทีเ่ มืองมอสโคว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิรก์
สถานี รถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์•ตลาดอิสไมโลโว่•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว

 (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า
จากนั้น
จากนั้น

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
เดินทางสู่ เมืองมอสโคว์โดยรถไฟความเร็วสูงSapsan Fast Train
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**
นาท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Ismailova Market)ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่าอันลือชื่อ ของประเทศรัสเซีย หรือ
จตุจกั รแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดนี้เป็ นศูนย์กลางทางการค้าของทีร่ ะลึก และของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอส
โคว ตัง้ อยู่ท่สี ถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทางตะวันออกของกรุงมอสโคว์ เรียกได้ว่า ราคาถูกที่สุด และยังมีให้เลือก
หลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้อสิ ระแก่ท่านได้เดินเทีย่ วชมและเลือกซื้อของทีร่ ะลึก

เที่ยง
จากนั้น
18.40 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว
เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย (TG)เที่ยวบินที่ TG 975

วันที่หก

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07.30

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
.........................................................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิรก์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย(TG)
เริม่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

06 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61

11 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61

TG974/TG975

56,900

56,900

55,900

6,000

TG974/TG975

56,900

56,900

55,900

6,000

03 พ.ย. 61

08 พ.ย.61

TG974/TG975

54,900

54,900

53,900

6,000

17 พ.ย. 61

22 พ.ย.61

TG974/TG975

54,900

54,900

53,900

6,000

08 ธ.ค.61

13 ธ.ค.61

TG974/TG975

55,900

55,900

54,900

6,000

22 ธ.ค.61

27 ธ.ค.61

TG974/TG975

55,900

55,900

54,900

6,000

** คณะเดินทางจานวน 30 ท่านต่อกรุป๊ **

อัตราค่าบริการรวม


ตัว๋ เครื่อ งบิ น ชั้น ประหยัด Economy Classไป-กลับ พร้อ มกรุ ป๊ กรุ ง เทพฯ-มอสโคว-กรุ ง เทพฯ สายการบิ น ไทย

Thai

Airway(TG)










ภาษี น้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋ าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม






ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนี ยม รวมทัง้ ทริป 50USD/ท่าน

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถงึ 20 ท่าน ทางบริษทั จะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือ
เปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ เพือ่ ทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วันมิฉะนั้น
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง21วัน)
3. กรณี ยกเลิก
3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทัง้ หมดโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
4. กรณี เจ็บป่ วย
4.1 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง
5.กรณี ท่ที ่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้
ก่อนทาการออกตัวหรื
๋ อชาระค่าทัวร์ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมที่พกั
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริษทั ฯขอแนะนาให้
ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่ องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริม
 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบเดี่ยว Singleห้องคู่ Twin/Doubleอาจจะ
ไม่ตดิ กันหรืออยู่คนละชัน้
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่ มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กบั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

 กรณี มีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ใน
กรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,
เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการ
ชาระเหมาขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษทั สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัวดั
๋ งกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

 กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

