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BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE  

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบร์ิก  
7 DAYS 5 NIGHTS  

เดนิทาง มกราคม – มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพียง  54,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว์ 

วนัท่ี 2. มอสโคว์ – นัง่รถไฟ SAPSAN สูน่ครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภณัท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิง้เนฟสกี ้

วนัท่ี 3. พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน 

วนัท่ี 4. มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลอืด – ปอ้มปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิง้ที่ห้าง Galeria – ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิ

โคลสั-  นัง่รถไฟตู้นอนระดบัเฟิร์สคลาสกลบักรุงมอสโคว์ 

วนัท่ี 5. มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ี – จตัรัุสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกมุ – ละครสตัว์ 

วนัท่ี 6. ถนนอารบตั – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน                                            

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์  
11.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H,J สายการบินไทย โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
14.00 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย TG 974 

20.20 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
***คณะออกเดินทางวันที่ 02-08, 06-12,13-19 พ.ค., 08-14, 24-30 มิ.ย. 63 เดินทางถงึเวลา 19.45 น.*** 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั DELTA หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 2 
มอสโคว์ – น่ังรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พพิธิภัณท์
เฮอมเิทจ – ถนนช้อปป้ิงเนฟสกี ้

เชา้ รับประทานอาหารเช้า 
 น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเพื่อเดินทางสูเ่มืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St.petersburg)  

***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกบัตวัสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งท่าน
จ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตวัทา่นเอง เพื่อปอ้งกนักระเป๋าที่อาจจะสญูหายได้*** 

..... น. ขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสูน่ครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 

..... น. ถึงนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กโดยสวสัดิภาพ น าชมความงดงามของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ที่สร้าง โดยพระ

เจ้าปีเตอร์มหาราชเมื่อปี ค.ศ.1703 ได้รับฉายาวา่“ราชินีแหง่ยโุรปเหนือ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้วยห้องตา่งๆ มากกวา่ 1,050 ห้อง สถานที่แห่ง
นีเ้คยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปัจจุบนัพระราชวงั
นีไ้ด้ถกูใช้เป็น เข้าชมพิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล า้คา่ของโลกกว่า 8 ล้านชิน้ 
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รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกสัโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑ์
ศิลปะที่สวยที่สดุและใหญ่ที่สดุของโลกแห่งหนึ่ง  น าท่านต่อไปยงั ถนนช้อปป้ิงเนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนน
นัน้ได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเ้ป็นถนนยา่นการค้าสายหลกัในเซนท์ปีเตอร์เบิร์กให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้านานาชนิดเป็นของที่
ระลกึ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสูเ่มืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ที่
สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช พระต าหนกัที่ได้ช่ือวา่เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัที่งดงามโดดเด่นด้วย
อทุยานน า้พทุี่พวยพุง่มาจากรูปปัน้สทีองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกบั
ประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง ห้องหบัต่างๆ ภายในพระราชวงัประดบัด้วยทองค าอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่
สวยงามเก่าแก่ทรงคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ สว่นภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพนัธุ์และสวน
น า้พอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายในฝร่ังเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทบัในฤดรู้อนของราชวงศ์ และมีเหตกุารณ์

ส าคญัเกิดขึน้ในวนัที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลสัที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถกูควบคมุตวัจากกลุม่ของ คณะ
ปฏิวตัิ ซึ่งกลายเป็นประวตัิศาสตร์หน้าสดุท้ายในเมืองพุชกิน้และราชวงศ์     โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี น าเข้าชม
พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดย
น าเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสุกปลัง่ภายใน
ประกอบด้วยห้องหบัตา่งๆนบัร้อยโดยเฉพาะห้องอ าพัน  (Amber Room)  ที่ทกุทา่นจะต้องประทบัใจ อิสระให้ท่านเดินชม
สวนอนัร่มร่ืนงดงามในสไตล์ฝร่ังเศส หรือช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมืองได้ตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์
พอล – ช้อปป้ิงที่ห้าง Galeria – ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 
- น่ังรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ช่ือวา่เป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สดุ และใหญ่เป็นล าดบั 4 

ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกัดิ์สิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอย่าง
มาก เนื่องจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถกูถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้เมือง น าท่าน เข้าชมโบสถ์หยดเลือด 
(Church of Christ’s Resurrection) ที่สร้างขึน้บนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถกูลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างเพื่อเป็นอนสุรณ์แดพ่ระบิดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑ์เรือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวตัิศาสตร์-ของรัสเซียที่ ที่มีประวตัิยาวนานรวมถึง

การผา่นช่วงการปฏิวตัิการเปลีย่นแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ที่ 2 ใน
ปี ค.ศ. 1941-1945 ด้วย  จากนัน้น าเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึง่ในอดีตเคยใช้เป็นที่
คมุขงันกัโทษทางการเมืองเป็นปอ้มปราการท่ีสร้างขึน้พร้อมๆ กบันครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัใช้เป็นสสุานที่เก็บพระศพ
ของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทกุพระองค์ หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูห้่าง Galeria ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้า
แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS , INCANTO และอื่นๆอีก
มากมาย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ที่มีช่ือเสียงในการแสดง 
การเต้นร า การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนกุสนาน และประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการ
แสดงมีบริการอาหารวา่ง อาทิเช่น ไขป่ลาคาร์เวียร์, ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็นต้น 
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 น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ (Moscow)  

 น าท่านน่ังรถไฟจากนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กสู่กรุงมอสโคว์ด้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส (First class) ***การ
เดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่ง
ท่านจ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าที่อาจจะสูญหายได้*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 
มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พพิิธภัณฑ์อาร์
เมอร่ี – จัตุรัสแดง – วหิารเซนต์บาซลิ – ห้างกุม – ละครสัตว์ 

เช้า อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย    
 น าทา่นชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้วา่มีความสวยงามมากที่สดุในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม

การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วง แรกสดุที่สตาลิน ขึน้มาเป็นผู้น า
สหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะ
ของงานศิลปะที่สร้างขึน้เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า 
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก  น าท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็น
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศกึษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท า
ให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุในยโุรป น าท่านเข้าสูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่
ประทบัของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นที่
ประชมุของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ น าทา่นสูจ่ตัรัุสวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อสัสมัชญั โบสถ์อนันนัซิ
เอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ส าคญัใช้ในงานพิธีกรรมที่
ส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์จากนัน้ชมระฆงัพระเจ้าซาร์สร้างในสมยัพระนาง
แอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ที่สดุในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหว่างการหลอ่ท าให้
ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สดุในโลกที่ยงัไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์
น า้หนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสัสมัชญัจะไมอ่นญุาตให้เข้าชมด้านใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี 

(The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมสัโควี่ ในช่วง
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คริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สดุของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหนึง่ในสามพิพิธภณัฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบตัิของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบรูณ์
แบบ ซึง่อีก 2 ที่อยูท่ี่องักฤษ และ อิหร่าน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ของรัสเซียไมว่่าจะ

เป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีใ้ช้จดั
งานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัที่ระลึกสงครามโลกครัง้ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจตัรัุส
แดงเป็นที่ตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมที่สวยงาม อนัได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอด
โดม 9 ยอดที่มีสีสนัสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร์ ตัง้อยูบ่นปอ้มสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจากทบัทิม น า้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์น ามาประดบั ไว้เมื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่
ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้าจ าพวกแบรนด์เนม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง น า้หอม และราคาค่อนข้างแพง ชม
อนสุรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินออ่นสแีดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแทน่หินมีโลงแก้วครอบอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 น าทา่นชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สนุขั ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายา

กล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 
นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกบัสตัว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสตัว์งดการแสดง
และซึง่บางครัง้การงดการแสดงไมม่ีการแจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท *** 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั DELTA หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 6 
ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนาม
กีฬาเลนิน – สนามบนิ                                            

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการค้า แหลง่รวมวยัรุ่น 

ร้านค้าของที่ระลกึ ร้านนัง่เลน่ ร้านอาหารมากมาย และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปล้อเลยีน และศิลปินเลน่ดนตรีเปิด
หมวกอีกด้วย น าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดม
ทองที่ใหญ่ที่สดุในรัสเซีย สร้างขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็ก
ซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี น าท่านถ่ายรูปภายนอกกับสนามกีฬาเลนินหรือสนามกีฬาลุซนีกี ้
(Luzhniki Stadium) สนามกีฬาระดบัความจ ุ80,000 ที่นัง่ที่ใช้เป็นท่ีจดัพิธีเปิดการแขง่ขนัฟตุบอลโลก 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทัง้เมืองและ

สามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกที่สร้างในสมยัสตาลิน นอกจากนีย้งัมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถกูตัง้อยู่เป็นจ านวน

มากที่ทา่นสามารถเลอืกซือ้และตอ่รองราคาได้ด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

19.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.05 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยสายการบนิไทย TG 975 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
11.10 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดีภาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
 BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW  

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบร์ิก  
7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตัว๋ 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

วันที่  13 - 19 ม.ค. 63 53,900 53,900 53,900 53,900 32,850 5,900 

วันที่  29 ม.ค. - 04 ก.พ. 63 54,900 54,900 54,900 54,900 33,850 5,900 

วันที่  08 - 14 ก.พ. 63 54,900 54,900 54,900 54,900 33,850 5,900 

วันที่  29 ก.พ. - 06 มี.ค. 63 54,900 54,900 54,900 54,900 33,850 5,900 

วันที่  04 - 10 มี.ค. 63 54,900 54,900 54,900 54,900 33,850 5,900 

วันที่  06 - 12 เม.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 36,280 6,900 

วันที่  08 - 14 เม.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 36,280 6,900 

วันที่  11 - 17 เม.ย. 63 68,900 68,900 68,900 68,900 38,280 6,900 

วันที่  02 - 08 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 57,900 36,850 6,900 

วันที่  06 - 12 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 57,900 36,850 6,900 

วันที่  13 - 19 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 57,900 36,850 6,900 

วันที่  08 - 14 มิ.ย. 63 57,900 57,900 57,900 57,900 36,850 7,900 

วันที่  24 - 30 มิ.ย. 63 57,900 57,900 57,900 57,900 36,850 7,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
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4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที ่

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
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4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (36 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  
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8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


