พักโรงแรมในเมืองประหยัดเวลาเดิ นทางเนื องจากมอสโคว์
และ เซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ การจราจรรถติ ดมาก
มอสโคว์ พักโรงแรม 4 ดาว อินเตอร์เชน
ชมละครสัตว์รสั เชียน เซอร์คสั
และชมโชว์พืนเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ลา่ ดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ
เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50 %

จุดเด่นของรายการ:

กําหนดการเดินทาง : 11 – 18 เมษายน 2562
วันแรก
0700 น.
1010 น.
1555 น.
2000 น.

กรุ งเทพฯ – กรุ งมอสโคว์
(พฤหัสบดี)
คณะพร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 เคาน์ เตอร์ D(เช็คอินกรุ๊ ป)
สายการบินไทยโดยมีเจ้ าหน้ าทีบริษัทฯ ให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเทียวบินที TG 974
ถึงสนามบินโดโมเดโดว่ า กรุ งมอสโคว์ หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
/
าเมือง และศุลกากรแล้ ว
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าทีพัก Radisson Blu Beloruskaya or Holiday Inn Sokolniki Hotel หรือเทียบเท่า

(1)

วันที)สอง
0700 น.
เช้ า

1330 น.

บ่าย

1800 น.
2030 น.

กรุ งมอสโคว์
(ศุกร์ )
บริการอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านเข้ าชม “พระราชวังเครมลิน”สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็ นจุดกําเนิดแห่งประวัติศาสตร์ รัสเซีย ทีมี
อายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ ร) ีแชมเบอร์ ซึงเป็ นทีเก็บสมบัติลํ /าค่าของกษัตริย์รัสเซียอันได้ แก่ บัล
ลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้ าง,ราชรถทองคํา,เครืองบรรณาการจากราชวงศ์ตา่ งๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ ทีหาชมได้ ยากยิง
จากนันชมโบสถ์
/
อสั สัมชัญ, ปื นใหญ่ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้ าอีวานชมระฆังยักษ์ทีใหญ่ทสุี ดในโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุ งมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียทียิงใหญ่นาํ ท่านขึ /นสูจ่ ดุ สูงสุด
ของกรุงมอสโคว์ท“เนิ
ี นเขาสแปโรว์ ” แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์นําท่านชม อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์
เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ทีเคยเป็ นทีคุมขังพระนางโซเฟี ย และบรรดาเชื /อพระวงศ์ฝ่ายหญิงในประวัตศิ าสตร์ ราชวงศ์โรมา
นอฟ ปั จจุบนั ใช้ เป็ นสุสานสําหรับสุภาพสตรีคนสําคัญๆระดับประเทศไม่ว่าจะเป็ นอดีตสุภาพสตรี หมายเลข 1 นางไรซ่า
กอบาชอพ ฯลฯ

ผ่านชมย่านธุรกิจการค้ า จัตุรัสแดง ทีมีความสําคัญในหน้ าประวัติศาสตร์ การเมืองรัสเซีย วิหารเซ็นต์ บาซิล
สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ทีสร้ างขึ /นโดยพระเจ้ าอีวานจอมโหดช้ อปปิ ง/ ทีห้ างสรรพสินค้ ากุม (GUM)ทีมีสนิ ค้ าแบรนด์เนม
ชือดังของยุโรปยีห้ อต่างๆนําท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองทีใหญ่ทีสุดในรัสเซียซึงได้ รับการบูรณะขึน/
ใหม่เนืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี ของกรุงมอสโคว์ จากนันนํ
/ าท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดนิ กรุ งมอสโคว์
ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ ากับสถาปั ตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดับประดา
ภายในสถานีต่างๆ ด้ วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯจนได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ ดินแห่งเดียวในโลกทีมีศิลปะที
งดงามยิง
นําท่านชม ละครสัตว์ บรรลือโลก รัสเซียทีท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์และกายกรรมทีจัดแสดงให้ ชม
อย่างตืนเต้ น เร้ าใจ
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าทีพักRadisson Blu Beloruskaya or Holiday Inn Sokolniki Hotel หรือเทียบเท่า
(2)

วันที)สาม

0700 น.
เช้ า

1230 น.
บ่าย

1930 น.

กรุ งมอสโคว์

(เสาร์ )

บริการอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ โคโลเมนสโกเย่ (Kolomenskoye) พระราชวังไม้ ซงตั
ึ งอยู
/ ่ริมฝั งแม่นํ /ามอสควา เป็ นพระราชวังเก่าแก่ที
สะท้ อนให้ เห็นถึงการใช้ ชีวิตของชนชันสู
/ งในอดีต ทียังไม่มีเครืองอํานวยความสะดวก โดยจะต้ องพึงพาข้ าราชบริภารที
ต้ องคอยรับใช้ ใกล้ ชิด ไม่วา่ จะเป็ นการต้ มนํ /าอุ่นให้ เจ้ านายอาบ ฯลฯ ตังแต่
/ สมัยพระเจ้ า
อเล็กซิสบิดาของพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ซึงได้ ระดมช่างฝี มือเยียมกว่าสองแสนคนเพือมาสร้ างพระราชวังแห่งนี /
โดยเฉพาะ นอกจากนันบริ
/ เวณพระราชวังยังมีจดุ ชมวิวทีสวยงามอีกหลายจุดอีกด้ วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ)น SITLOS RESTAURANT
จากนันนํ
/ าคณะเดินทางสูO่ UTLET VILLAGEช้ อปปิ ง/ สินค้ าแบรนด์ดงั CALVIN KLEIN , ESPRIT , BENETTON
ADIDAS, VANS, BOSS, GUCCIฯลฯ อิสระให้ ท่านได้ เลือกซือสินค้ าพืนเมืองที IZMAILOVO MARKETตลาดนัด
จตุจกั รของกรุงมอสโคว์ ทีรวบรวมสินค้ าพืนเมืองนานาชนิด ไว้ จําหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็ นนาฬกิ ารัสเซีย,
ตุ๊กตาแม่ลกู ดก, ผ้ าคลุมไหล่, อําพัน ฯลฯ ตามอัธยาศัย

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าทีพักRadisson Blu Beloruskaya or Holiday Inn Sokolniki Hotelหรือเทียบเท่า
(3)

วันที)ส) ี

กรุ งมอสโคว์ - เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก

(อาทิตย์ )

0800 น.
เช้ า
0930 น.
1320 น.
1430 น.

บริการอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านเดินสูส่ ถานีรถไฟกรุงมอสโคว์ เพือเดินทางสู่ นครเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก
ออกเดินทางสูน่ ครเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์กโดยรถไฟความเร็วสูงซับซาน (SAPSAN)
ถึงสถานีรถไฟ นครเซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก รถโค้ ชปรับอากาศรอรับ จากนันนํ
/ าท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ พระราชวังฤดูร้อน ปี เตอร์ ฮอฟ หรือ วังเปโตร โวเรสต์ หลังจากทรุดโทรมไปในช่วง
สงครามโลกที 2 สมัยเยอรมันยึดครอง ก็ได้ รับการบูรณะขึ /นมาใหม่จนเกือบสมบูรณ์แบบ เปโตร โวเรสต์ (ปี เตอร์ ฮอฟ)
พระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้ าปี เตอร์มหาราช ตังอยู
/ อ่ ่าวฟิ นแลนด์ ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร โดดเด่น
เป็ นพิเศษ คือ นํ /าพุอลังการ (ปิ ดในฤดูหนาว) เดิมทีพระเจ้ าปี เตอร์มหาราช สร้ างวังนี /ในปี 1720 ตามแบบเรียบง่ายของ
สถาปนิก ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ ทีเห็นวิจิตรโอ่อ่าในขณะนี /เป็ นการตกแต่งเพิมเติมโดยซาลีนา่ อลิธซาเบธ ร่องรอย
สไตล์บาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจ้ าปี เตอร์ และเลอบลองด์ยงั คงมีให้ เห็น ปี เตอร์ฮอฟ สร้ างอยู่บนทําเลงามบนเนิน
ธรรมชาติดจุ ดังแวร์ ซายส์ริมทะเล การสร้ างนํ /าพุซบั ซ้ อนบนเนินดินเลนชื /นแฉะเป็ นเรืองทียากมากในสมัยนัน/ ด้ านหน้ า
ของพระตําหนักคือ สวนนํ /าซึงมีบนั ใดนํ /าตกใหญ่เป็ นส่วนทีเด่นทีสุด พร้ อมรูปปั น/ แซมซันฉีกปากสิงโตด้ วยมือเปล่า ณ
สถานทีแห่งนี /เคยใช้ เป็ นทีรับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซียจากนันนํ
/ า
คณะกลับเข้ าเมืองเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าทีพักHoliday Inn Moskovski Hotel orSokos Olympic Garden Hotelหรือเทียบเท่า

1900 น.
2030 น.

(4)

วันที)ห้า
0800 น.
เช้ า

1300 น.
บ่าย

1830 น.
2000 น.

เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก
(จันทร์ )
บริการอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสูเ่ มือง พุชกิน เป็ นอีกหนึงเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียง
ของนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ชมความงดงามของ "แคทเธอรีนพาเลซ"
พระราชวังฤดูร้อนทีมีชือเสียงมากแห่งหนึงของโลก โดยพระราชวังนี /ถูก
สร้ างขึ /นในช่วงสมัยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช หรือในช่วงระหว่าง
ปี 1717-1723 และถูกสร้ างใหม่ในช่วงระหว่างปี 1743-1756 แคทเธอรีน
พาเลซ เป็ นพระราชวังหลวงอันสวยงาม เป็ นทีพักผ่อนในฤดูร้อนของ
พระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที 1 โดยพระราชวังถูกสร้ าง
ขึ /นในสไตล์สถาปั ตยกรรมแบบคลาสิก ตกแต่งประดับประดาผนังห้ อง
ด้ วยลายปูนปั น/ ต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ (เขียนภาพขณะทีปูนยัง
ไม่แห้ ง ถ้ าเขียนผิดต้ องทุบทิ /ง ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่) ทีมีความสวยงาม
มาก พระราชวังแห่งนี /มีห้องหับต่างๆนับร้ อย โดยเฉพาะห้ องอําพัน
(แอมเบอร์ รูม) ทีนํายางสนหลายร้ อยล้ านปี มากรุผนังและเพดานในการ
ประดับประดาห้ อง ทีนีมีมลู ค่าการก่อสร้ าง / ทะนุบํารุงนับร้ อยล้ านเหรียญสหรัฐ อิสระให้ ท่านเก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าชม พระราชวังยูซุปปอฟ พาเลซ ของเจ้ าชายฟิ ลกิ ซ์ ยูซปุ ปอฟ ราชนิกลู ผู้วางแผนสังหารนักบุญคนบาป
“รั สปูตนิ ” ทีงดงามด้ วยเฟอร์ นเิ จอร์หรูหรานานาชนิด ชมโรงละครประจําพระราชวังทีตกแต่งด้ วยกํามะหยีสีแดงสดที
ยังคงรักษาเอาไว้ เป็ นอย่างดี พร้ อมชมห้ องรัสปูติน สถานทีซึงจอมสะกดจิตผู้แข็งแกร่งอย่างรัสปูตนิ ต้ องเอาชีวติ มาทิงไว้
ทีนีจากนันนํ
/ าคณะชม มหาวิหารเซ็นต์ ไอแซค ทีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรังเศส มองต์ แฟร์ ร็อง ใช้ เวลาสร้ างถึง
40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้ วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทําด้ วยทองคําแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม
นับเป็ นวิหารทรงโดมทีใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าทีพักHoliday Inn Moskovski Hotelor Sokos Olympic Garden Hotelหรือเทียบเท่า

(5)

วันที)หก
0800 น.
เช้ า

1300 น.
บ่าย

เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก

(อังคาร)

บริการอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําชมความยิงใหญ่ของ พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มเิ ทจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว
แรกเริมมีในปี ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีนได้ ทรงซื /อภาพเขียนจากยุโรป
กว่า 250 ชิ /น จึงต้ องสร้ างห้ องสําหรับเก็บ และแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ /น
โดยทีพระนางเรียกห้ องแสดงภาพนี /ว่า “เฮอร์ มิเทจ” มีภาพเขียนทีทรง
โปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีคา่ งานทีมีคณ
ุ ค่า
ถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาว สะสมต่อเนืองกันมาเรือยๆ จนกระทัง
รัชสมัยของพระเจ้ านิโคลัสที 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทังหมด
/
และได้
เปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์แห่งแรกทีให้ คนทัวไปเข้ าชมได้ ปั จจุบนั มีสงของต่
ิ
างๆ
ทีทรงคุณค่าจัดแสดงอยูเ่ กือบ 3 ล้ านชิ /นเช่น ภาพเขียนของจิตรกรเอก
ของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี,ปี กัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก และศิลปะ
วัตถุลํ /าค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬกิ านกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของ
อียิปต์โบราณจากนันอิ
/ สระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง/ ย่านถนนเนฟสกี / ถนนประวัติศาสตร์ สร้ างขึ /นตังแต่
/ ปี 1710 มีความยาวกว่า
4.5 กิโลเมตร เรียงรายไปด้ วยสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม นครเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก หรือทีอาจเรียกว่า เปโตรกราด หรือ
เลนินกราด เป็ นเมืองท่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซีย
จุดศูนย์กลางแห่งความเจริญทีเก่าแก่ทีสุด สมัยทีเคยเรืองอํานาจในยุโรป
ได้ รับการขนานนามว่า "หน้ าต่ างของยุโรป" เนืองจากเป็ นหนึงในเมือง
ทีมีความสวยงาม มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมตะวันตก
เมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก นีถือได้ ว่าเป็ นเมืองที)สวยงามที)สุดแห่ ง
หนึ)งของโลกประกอบด้ วย 44 เกาะ เชือมต่อกันด้ วยแม่นํ /าลําคลองอีฟ
86 สาย สวยงามจนได้ รับฉายาว่า “ราชินีแห่ งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี /เคย
เป็ นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 300ปี ตัวเมืองได้ รับการกล่าว
ขานว่าเป็ นนครทีสวยและสมบูรณ์มากทีสุดในด้ านงานสถาปั ตยกรรมและ
ผังเมืองนําท่านแวะถ่ายรูปที อนุสาวรีย์พระเจ้ าปี เตอร์ มหาราชทรงม้ า
BRONZE HORSEMANซึงเป็ นหนึงในสัญลักษณ์ของเมืองสร้ างในปี
ค.ศ. 1768 – 1782 โดยคําสังของพระนางแคทเธอรีนมหาราช โดยศิลปิ น
ชาวฝรังเศส เอเตียน มอริส ฟาวโคเน่ต์ ฐานของอนุสาวรีย์เป็ นหินขนาด
ใหญ่ทีสุดทีขนย้ ายโดยมนุษย์ หนักถึง 1,500 ตัน จากนันนํ
/ าท่านชม
ด้ านหน้ า มหาวิหารคาซาน ทีสร้ างขึนในสมั
/
ยพระเจ้ าปี เตอร์มหาราช ซึง
เป็ นมหาวิหารออโธด๊ อกซ์ทใหญ่
ี ทสุี ดในเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์กเป็ น
สถาปั ตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก มีลกั ษณะรูปทรงครึงวงกลม
มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็ นระเบียบ เนืองจากสาเหตุหนึงมาจากเพราะตังอยู
/ ใ่ นใจกลางเมือง จึงทําให้ ประชาชน
(6)

หรือนักท่องเทียวพบเห็นได้ ง่าย โดยด้ านหน้ าของมหาวิหารจะมีสวนสาธารณะไว้ สาํ หรับเป็ นทีพักผ่อนของชาวรัสเซียอีก
ด้ วย นอกจากนี /ยังมี ANICHKOV BRIDGE เป็ นสะพานเก่าที
แสดงถึงศิลปะการบังคับม้ า โดยมีรูปปั น/ 4 อิริยาบถอยูบ่ ริเวณ
คอสะพานริมเขือนแม่นํ /าเนว่าผ่านชม เสาหินแกรนิตอเล็ก
ซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ยอดกษัตริย์
ของชาวรัสเซีย ท่ าเรือพาณิชย์ โบราณ, วิหารเลือด
(SPILLED BLOOD CHURCH)ทีสร้ างขึนเพื
/ อระลึกถึง พระ
เจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที 3 จากนันชมเรื
/
อลาดตระเวน“ออโร
ร่ า” ทีจอดปลดประจําการ เป็ นอนุสรณ์แห่งการปฏิวตั ิ
เปลียนแปลงการปกครองครัง/ สําคัญของชาวรัสเซีย เรือลํานี /เคยใช้ เป็ นเรือพระทีนังของผู้แทนพระเจ้ าซาร์ ทีส่งมาร่วมงาน
พระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ขึ /นเป็ นกษัตริ ย์ในรัชกาลที 6 ของไทย

1900 น.
2030 น.

จากนันนํ
/ าท่านชม“ป้อมปี เตอร์ แอนด์ พอล” ซึงในอดีตเคยใช้ เป็ นทีคุมขังนักโทษทางการเมืองเป็ นป้อมปราการทีสร้ าง
ขึ /นพร้ อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก โดยพระบัญชาของยอดกษัตริย์ ปี เตอร์มหาราช ปั จจุบนั ใช้ เป็ นสุสานทีเก็บพระศพ
ของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์จากนันอิ
/ สระให้ ท่านได้ เลือกซื /อสินค้ าพื /นเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัยทีย่าน
ถนนเนฟสกี ปรอสเป็ ค
นําท่านชมโชว์พื /นเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซพร้ อมค๊ อกเทล วอดก้ า และคาเวียร์ ให้ ชิมจนจุใจ
บริการอาหารคํา แบบการ์ ลา่ ดินเนอร์ พร้ อมเปี ยนโนบรรเลง ในพระราชวัง นิโคลัส พาเลซ
นําท่านเข้ าทีพักHoliday Inn Moskovski Hotelor Sokos Olympic Garden Hotelหรือเทียบเท่า

(7)

วันที)เจ็ด

0800 น.

เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก–กรุ งมอสโคว์ – กรุ งเทพฯ

(พุธ)

1440 น.
1610 น.
1825 น.

บริการอาหารเช้ าทีโรงแรม
จากนันนํ
/ าท่านเทียวชม โบสถ์ ST.NICOLAS CHURCHหนึงในมหาวิหารทีสวยงามด้ วยศิลปะแบบบาร็อค จากนัน/
นําท่านดินทางสู่ OUTLET VILLAGE อิสระให้ ท่าน เลือกซื /อสินค้ า ตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน
จากนันเดิ
/ นทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศรัสเซียS7 040
ถึงสนามบิน กรุ งมอสโคว์ (แวะเปลียนเครือง)
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 975

วันที)แปด
0730 น.

กรุ งเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

1200 น.

(พฤหัสบดี)

******************************************************************
กําหนดวันเดินทาง
(คณะเดินทางอย่ างน้ อย 20 ท่ าน)

11 – 18 เมษายน2562

ราคาผู้ใหญ่

เด็ก 2-12 ปี พัก เด็ก 2-12 ปี พักกับ พักเดี)ยว
กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
เพิ)ม
มีเตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม

87,500

79,500

76,500

11,500

หมายเหตุ
จองและวางมัดจํา ท่ านละ 30,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการจองและชําระส่ วนที)เหลือก่ อน
วันเดินทาง 30 วัน“เพื)อยืนยันการเดินทาง และกรุณาส่ งแฟ็ กซ์ ใบโอนเงินมาที)บริษัทฯ

(8)

อัตราค่ าบริการรวม
ตัวs เครืองบินชันทั
/ ศนาจร (หมูค่ ณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุ งเทพฯ – มอสโคว์ – กรุ งเทพฯ)
และเทียวบินภายในประเทศ ไซบีเรียน แอร์ ไลน์ (S7) หรือ แอร์โร่ฟลอต รัสเซียน แอร์ ไลน์ (SU)
(เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก – มอสโคว์)รวม 3 เทียวบิน
ตัวs รถไฟความเร็วสูงซับซาน (SAPSAN)ชัน/ 2ND CLASS
ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, ค่าธรรมเนียมนํ /ามัน
ค่าทีพักโรงแรมชัน/ หนึง รวม 6 คืน
มอสโคว์ ทีโรงแรม Holiday Inn Sokolniki Hotelหรือเทียบเท่า
เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์กโรงแรม Holiday Inn Moskovski Hotelหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารทุกมื /อตามทีระบุในรายการพร้ อมกาลาดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลส
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
ค่าเข้ าชมสถานทีต่างๆ ทีระบุในรายการ รวมค่าเข้ าชมละครสัตว์รัสเซีย
ค่าบริการในการจัดนําเทียวอืนๆ และมัคคุเทศก์ผ้ ชู าํ นาญงาน ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันการเดินทาง (อุบตั เิ หตุ) ตามเงือนไขประกันกลุม่ ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าทิปยกกระเป๋ าในโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้ าเอง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ)น, คนขับรถท้ องถิ)น (ท่ านละ 45$ USผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาเดียวกัน)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย (ตามที)ท่านเห็นสมควรกับการได้ รับบริการ)
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% / ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7%
ค่าธรรมเนียมค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
ค่ ากระเป๋าสัมภาระที)เกินกว่ า 1 ใบ นําหนักจํากัดเพียง 23 กิโลกรัม
(สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้ มงวดในเรื)องนําหนักเกินอย่ างมาก)

เงือนไขการจอง
1. หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้ าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ ไม่เกิน 30 วัน กรุ ณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง
ต้ องเหลืออายุการใช้ งานไม่ ต)าํ กว่ า 6 เดือน
2. ขอสงวนสิทธิuในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมีี ผ้ เู ดินทางตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 10 วันก่อนเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายทีเกิดจากอุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั การผละงานการ
จลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้ าของเทียวบิน หรื อการยกเลิกเทียวบิน ของสายการบิน การเดินเรื อรถไฟ พาหนะ
ท้ องถิน และการถูกปฏิเสธให้ เข้ าเมืองในต่างประเทศ ซึงอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯตลอดจน
ค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ไม่วา่ จะเป็ นเรืองการเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญเสีย ความล่าช้ า หรืออุบตั ิเหตุตา่ งๆ
เนืองจาก บริษัทฯ ได้ ทาํ การสํารองจ่ายค่าบริการทังหมดให้ กบั ตัวแทนก่อนการเดินทาง
(9)

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ในการเปลียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีทีมีการขึนลงของอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ หรือการขึนราคาของภาษีนํามัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ<ในรายการนันๆ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ที
จะไม่คืนค่าบริการทีท่านไม่ได้ ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้ รับการแจ้ งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทีเกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลียนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานทีให้ บริการ ผู้จดั จะดําเนินการ โดยสุดความสามารถทีจะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ลกู ค้ า และจะคืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนันๆ
/ ตามความเป็ นจริงทีได้ รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ทิ ธิuในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
/ /นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของทางบริษัทฯ กํากับเท่านัน/
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆได้ เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอืน
9. เมือท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ ว

การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันช่ วงสงกรานต์ หรื อเทศกาล เป็ น 45 วันไม่คิดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึนไปช่ วงสงกรานต์ หรือเทศกาล เป็ น 25-44 วัน หักค่ามัดจํา ท่านละ 30,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วันช่ วงสงกรานต์ หรือเทศกาล เป็ น 20-24 วันหักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-10 วันช่ วงสงกรานต์ หรือเทศกาล เป็ น 14-19 วันหักค่าใช้ จ่าย 75% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วันช่ วงสงกรานต์ หรือเทศกาล เป็ น 1-13 วันหักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนืองจากการถูกปฏิเสธจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรือเข้ าเมืองโดยเจตนา
ไม่สจุ ริต หักค่าใช้ จ่าย 100%
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