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วันที ่1 กรุงเทพฯ – อาชกาบัต - กรุงมอสโคว ์  
11.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคานเ์ตอร ์T สายการ

เตริก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 
14.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองอาชกาบัต โดยสายการบินเตริก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่T5 648 
19.15 น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตอิาชกาบตั เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
21.50 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์ โดยสายการบินเตริก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที่ T5 707 
23.40 น. เดนิทางถึงสนามบนิดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 

4 ชั่วโมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ จากนัน้นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม IZMAYLOVO GAMMA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่2 
มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้- โบสถอ์ัสสัมชัญ - บ่อนํ้า
ศักดิสิ์ทธิ ์- เนินเขาสแปรโ์รว ์– VDNKH Expo Park – วหิารเซน 
ตซ์าเวียร ์- ถนนอารบัต 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองซารก์อร์ส (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็นท่ีตัง้

ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุ ในครสิตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบญุท่ีศกัดิส์ิทธ์ิของประเทศ 
เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ชมโบสถ์

โฮลีทรินิตี ้(Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแตง่ดว้ย

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – อาชกาบตั – มอสโคว ์

วนัท่ี 2. มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลทีรนิิตี ้- โบสถอ์สัสมัชญั - บอ่นํา้ศกัดิส์ทิธ์ิ - เนินเขาสแปรโ์รว ์– VDNKH Expo Park - วิหารเซนตซ์าเวียร ์

- ถนนอารบตั 

วนัท่ี 3. ตลาด IZMAILOVO MARKET – สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – จตัรุสัแดง – วิหารเซนตบ์าซิล – หา้งสรรพสนิคา้

กมุ - ละครสตัว ์

วนัท่ี 4.  นั่งรถไฟดว่นสูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ – พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ                              

วนัท่ี 5. ปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัฤดรูอ้น – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พิพิธภณัทเ์รอืรบออโรรา่ – ถ่ายรูปคูก่บัโบสถห์ยดเลอืด - ถนนเนฟสกี ้

วนัท่ี 6. เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ – สนามบิน - อาชกาบตั  

วนัท่ี 7.  กรุงเทพฯ 
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ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเ์จียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน 
ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) โบสถท่ี์มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมัยพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 
เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจัตรุสัวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนกับุญ มีแท่นสาํหรบัประกอบ
พิธีของพระสังฆราชและท่ีสาํหรับนักรอ้งนาํสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงัท่ีจตัรุสัวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แตท่ี่น่ีสูงกว่าชมบ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel 

Over the Well)  ท่ีซมึขึน้มาเองตามธรรมชาติ 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 

 นาํเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ด้
ทัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมยัสตาลิน นอกจากนีย้งัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกใน
ราคาถูกตัง้อยู่เป็นจาํนวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้และต่อรองราคาไดด้ว้ย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ 
อาณาจักร VDNKH Expo Park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy หรือในชื่อ
ภาษารัสเซียว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็นสถานท่ีจดังานท่ีใหญ่
ท่ีสดุในรสัเซีย ภายในพืน้ท่ีเกือบ 1,500 ไร ่ท่ีนีมี้ทัง้พิพิธภณัฑ ์อาคารจดังานแสดง สวนหย่อม สวนสตัวข์นาด
ย่อม สวนสาธารณะและพืน้ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ในช่วงฤดรูอ้นท่ีน่ีจะเป็นพืน้ท่ีสีเขียวท่ีมีนํา้พุสวยงาม มีสวน 
Ostankino ท่ีร่มรื่นเหมาะแก่การเดินเล่น เม่ือเขา้ถึงฤดหูนาว พืน้ท่ีนํา้พุและสวนดอกไมจ้ะถูกเปล่ียนให้
กลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ท่ีสดุในยโุรป (ไมร่วมคา่เขา้แตล่ะพาวิเล่ียน) จากนัน้นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุง
มอสโคว ์นาํเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดม
ทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระ
เจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี จากนัน้นาํท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat street) เป็น
ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวยัรุน่ รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเล่น และยงัมี
ศลิปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

คํ่า 
ทีพั่ก 

อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 
เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม IZMAYLOVO GAMMA หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่3 
ตลาด IZMAILOVO MARKET – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์– 
พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – วหิารเซนตบ์าซิล – หา้งสรรพสินค้า
กุม - ละครสัตว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้

พืน้เมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถกูท่ีสดุ อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตา แม่ลกูดก, ผา้คลมุไหล่, อาํพนั, ของท่ี
ระลกึตา่งๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย นาํทา่นชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็น
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศกึษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 
ของประเทศ ทาํใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสดุในยโุรป นาํท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์
ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความ
สวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผู้นาํสหภาพโซเวียต 
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนาํมาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะ
ของงานศิลปะท่ีสรา้งขึน้เพ่ือระลึกถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพ
สลกันนูตํ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก จากนัน้นาํท่านเดินทางเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน 

(Grand Kremlin Palace) ซึ่งเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอร์มหาราช
ทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรเ์บริก์  ปัจจบุนัเป็นท่ีประชมุของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ 
นาํทา่นสูจ่ตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน 
และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถท่ี์สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีสาํคญั เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์
จะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือนาํไปติดบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาํใหร้ะฆงั
แตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียังไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ทาํดว้ย
บรอนซน์ํา้หนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 
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กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นาํชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณส์าํคญัในประวตัิศาสตรข์อง

รสัเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนีใ้ชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลสาํคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึ ก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บรเิวณโดยรอบของจตัรุสัแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหาร

เซนตบ์าซิล (Saint Basil’s Cathedral) (ไม่รวมคา่เขา้) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส 
สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยู่บน
ป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 ดาว นํา้หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์าํมา
ประดับไว้ หอคอยซาเวียรเ์ป็นประตูศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีให้พระเจ้าซารใ์ช้เป็นทางเข้าออกเพียงผู้เดียว และยังมี
อนุสรณส์ถานเลนิน ซึ่งเป็นท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้
ครอบอยู่ ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สรา้งในปี
ค.ศ.1895 จาํหน่ายสินคา้จาํพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผ้า เครื่องสาํอาง นํา้หอม ให้ท่านไดอิ้สระช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั  

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 
 นาํทา่นชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เช่น สนุขั ลิง นก ฯลฯ 

รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ชว่ง ชว่งแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของ
ท่ีระลกึดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบริษัทขอ
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สงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท ** 
ทีพั่ก 

 
เขา้สูท่ี่พกั IZMAYLOVO GAMMA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 น่ังรถไฟด่วนสู่นครเซนตปี์เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ                              
เช้า รบัประทานอาหารเชา้  

 นาํทา่นเดินทางสู่สถานีรถไฟเพ่ือนาํท่านน่ังรถไฟด่วน High Speed Trains : Sapsan Train เดินทางสู่เมือง
เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ (Saint Petersburg) โดยทัง้สองเมืองมีระยะทางห่างกันถึง 650 กม.ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชม. 40 นาที 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํชมความงดงามของนครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ (St. Petersburg) ท่ีสรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเม่ือปี 

ค.ศ.1703 ไดร้บัฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นาํชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter 

Palace) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานท่ีแหง่นีเ้คยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซีย
ของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รสัเซีย  ปัจจุบนัพระราชวังนีไ้ดถู้กใชเ้ป็น เขา้ชม

พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะลํา้คา่ของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี , ปีกัสโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็น
พิพิธภณัฑศ์ลิปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแหง่หนึ่ง 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม  PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 
ปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังฤดูร้อน – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พพิธิภัณท์
เรือรบออโรร่า – ถ่ายรูปคู่กับโบสถห์ยดเลือด - ถนนเนฟสกี ้

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํเดนิทางสูเ่มืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof 

Palace) ท่ีสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระตาํหนกัท่ีไดช่ื้อว่าเป็น Russian Versailles เป็น

พระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานนํา้พท่ีุพวยพุ่งมาจากรูปป้ันสีทองและท่ีตา่งๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ย

สถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง หอ้งหบัต่างๆ ภายใน

พระราชวงัประดบัดว้ยทองคาํอรา่มเรืองพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคณุคา่ทางประวตัิศาสตรจ์นมิ

อาจประเมินค่าได ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนนํา้พุอนัตระการตาสวยงามไม่แพ้
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พระราชวังแวรซ์ายในฝรั่งเศส (โดยปกติแลว้ นํา้พุในสวนจะไม่เปิดใหช้มในฤดหูนาว คือระหว่างช่วงเดือน

ตลุาคม ถึง พฤษภาคม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํเขา้ชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสดุ และ
ใหญ่เป็นลาํดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ิทธ์ิแหง่นี ้
เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซีจนราบคาบไป
ทัง้เมือง แตม่หาวิหารเซ็นตไ์อแซคแหง่นี ้จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปกบัพิพธิภัณทเ์รือรบออโรร่า (Aurora 

Museum) เรือประวตัิศาสตร-์ของรสัเซียท่ี ท่ีมีประวตัยิาวนานรวมถึงการผา่นชว่งการปฏิวตักิารเปล่ียนแปลง
การปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสตใ์นปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 ดว้ย 
นาํท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสรา้งขึน้บนบรเิวณท่ีพระเจา้อ
เล็กซานเดอรท่ี์ 2 ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งเพื่อเป็นอนสุรณแ์ดพ่ระบิดา นาํ
ทา่นชอ้ปป้ิงท่ีถนนเนฟสกี(้Nevsky Prospekt) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนนยา่นการคา้
สายหลกัในเซนทปี์เตอรเ์บริก์ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้นานาชนิดเป็นของท่ีระลึก 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม  PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทยีบเท่า 

 

 



 

  8  RUSSIA รสัเซียหรรษา [มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรเ์บิรก์]   7 วนั 5 คืน by T5                  [GQ3DME-T5001]                                   

 

 

วันที ่6 เซนตปี์เตอรเ์บริก์ – สนามบนิ - อาชกาบัต 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นาํทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
09.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูเ่มืองอาชกาบัต โดยสายการบินเตริก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่T5 728 
15.50 น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตอิาชกาบัต เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
18.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเตริก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่T5 641 

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
02.55 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

  
****************************************************************************************************** 

 

ราคาแนะนําเพยีง  
RUSSIA รัสเซยีหรรษา [มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรเ์บริก์] 

7 วัน 5 คนื  โดยสายการบนิเตริก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์(T5) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

23 – 29 ก.พ. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 21,400.- 3,900.- 

01 – 07 มี.ค. 63 40,900.- 40,900.- 40,900.- 22,400.- 4,900.- 

08 – 14 มี.ค. 63 40,900.- 40,900.- 40,900.- 22,400.- 4,900.- 

15 – 21 มี.ค. 63 40,900.- 40,900.- 40,900.- 22,400.- 4,900.- 

      

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เทา่นัน้ 
2.        สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3.        หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
  ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบั

ทางบรษัิทได ้** 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (30 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
 

เงือ่นไขการชาํระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองที่นั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งนาํไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่
มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


