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BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE 

รัสเซยี มอสโควเ์ซนตปี์เตอรเ์บริก์ 7DAYS 5NIGHTS 

เดนิทางเมษายน – มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง 54,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว ์

วนัท่ี 2.มอสโคว–์ นั่งรถไฟ SAPSAN สูน่ครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์– พิพิธภณัทเ์ฮอมิเทจ– ถนนชอ้ปป้ิงเนฟสกี ้

วนัท่ี 3. พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ– พระราชวงัแคทเธอรนี 

วนัท่ี 4. มหาวิหารเซนตไ์อแซค– เขา้ชมโบสถห์ยดเลอืด – ปอ้มปีเตอรแ์อนดพ์อล– ชอ้ปป้ิงที่หา้ง Galeria –ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั- 

นั่งรถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาสกลบักรุงมอสโคว ์

วนัท่ี 5. มอสโคว–์ สถานีรถไฟใตด้ิน – พระราชวงัเครมลนิ– พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – วิหารเซนตบ์าซิล– หา้งกมุ – ละครสตัว ์

วนัท่ี 6.ถนนอารบตั– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร–์ เนินเขาสแปรโ์รว–์ สนามกีฬาเลนิน– สนามบิน                                            

วนัท่ี 7.กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – มอสโคว ์
11.00น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู4 เคานเ์ตอร ์H,J สายการบิน

ไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
14.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย TG 974 

20.20น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพันธรฐัรสัเซีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 
ชั่วโมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั 
***คณะออกเดนิทางวันที ่2-8, 6-12,13-19 พ.ค., 8-14, 24-30มิ.ย. 63 เดนิทางถงึเวลา 19.45 น.*** 

ทีพั่ก น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัDELTA หรือเทียบเทา่ 

วันที ่2 
มอสโคว–์ น่ังรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์– พพิธิภัณทเ์ฮอ
มเิทจ– ถนนช้อปป้ิงเนฟสกี ้

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ 
 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพ่ือเดนิทางสูเ่มืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (St.petersburg) 

***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดท่ีจอดรถกับตวัสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 1 
กิโลเมตร ซึ่งทา่นจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัทา่นเอง เพ่ือปอ้งกนักระเป๋าท่ีอาจจะสญูหายได*้** 

..... น. ขึน้รถไฟ SAPSAN TRAINเพ่ือเดนิทางสูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บริก์(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง) 

..... น. ถึงนครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์โดยสวสัดิภาพน าชมความงดงามของนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) ท่ี
สรา้ง โดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเม่ือปี ค.ศ.1703 ไดร้บัฉายาวา่“ราชินีแหง่ยโุรปเหนือ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว(Winter Palace)ท่ีประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆมากกวา่ 1,050 หอ้ง 
สถานท่ีแหง่นีเ้คยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซียของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรีไทย-
รสัเซีย   ปัจจุบันพระราชวังนี ้ได้ถูกใช้เป็น เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)ท่ีเก็บ
รวบรวมงานศิลปะล า้ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด
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ดาวินซ่ี, ปีกัสโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑศ์ิลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่ง
หนึ่ง  น าท่านต่อไปยงัถนนช้อปป้ิงเนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกี้
เป็นถนนยา่นการคา้สายหลกัในเซนทปี์เตอรเ์บริก์ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้นานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัPARK INN PRIBALTIYSKAYAหรือเทียบเทา่ 

วันที ่3 พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ– พระราชวังแคทเธอรีน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางสู่เมืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof)ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof 

Palace)ท่ีสรา้งขึน้ในสมัยพระเจ้าปีเตอร ์มหาราช พระต าหนักท่ีได้ช่ือว่าเป็น Russian Versailles เป็น
พระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานน า้พท่ีุพวยพุ่งมาจากรูปป้ันสีทองและท่ีตา่งๆ มากกว่า 100 แหง่ ดว้ย
สถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกับประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลังการยิ่ง หอ้งหบัต่างๆ ภายใน
พระราชวงัประดบัดว้ยทองค าอรา่มเรืองพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคณุคา่ทางประวตัิศาสตรจ์นมิ
อาจประเมินค่าได ้ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนน า้พุอนัตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวรซ์ายในฝรั่งเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองTsarskoyeSeloหรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทับในฤดูรอ้นของราชวงศ ์

และมีเหตกุารณส์ าคญัเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศถ์ูก
ควบคมุตวัจากกลุม่ของ คณะปฏิวตั ิซึ่งกลายเป็นประวตัศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมืองพชุกิน้และราชวงศ ์    โร
มานอฟท่ียาวนานกว่า 200 ปี น าเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace)ภายในพุชกิน้วิลเลจ
(Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน า เอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค 
(Rococo)ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆนับรอ้ย
โดยเฉพาะห้องอ าพัน  (Amber Room) ท่ีทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่น
งดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรือชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา่ 

วันที ่4 
มหาวิหารเซนตไ์อแซค– เข้าชมโบสถห์ยดเลือด – ป้อมปีเตอรแ์อนด์
พอล– ช้อปป้ิงทีห่้าง Galeria – ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส - 
น่ังรถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาสกลับกรุงมอสโคว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเข้าชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral)ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด และ

ใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ิทธ์ิแห่งนี ้
เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ
ไปทัง้เมือง น าท่านเข้าชมโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection)ท่ีสรา้งขึน้บนบริเวณท่ีพระ
เจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 ถูกลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งเพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระ
บดิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัพิพิธภัณฑเ์รือรบออโรร่า (AuroraMuseum)เรือประวตัิศาสตร-์ของรสัเซียท่ี ท่ีมีประวตัิ

ยาวนานรวมถึงการผ่านช่วงการปฏิวัติการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสตใ์นปี ค.ศ. 
1917 และสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 ดว้ย  จากนัน้น าเข้าชมป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล 
(Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการท่ีสรา้งขึน้
พรอ้มๆกับนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโ์รมานอฟทุก
พระองค ์หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่หา้ง Galeriaใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 
อาทิ เชน่  ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS , INCANTO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)ท่ีมีช่ือเสียง
ในการแสดง การเตน้ร  า การรอ้งเพลง การแตง่กายชุดประจ าชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และ
ประทบัใจ ซึ่งในชว่งพกัการแสดงมีบรกิารอาหารวา่ง อาทิเชน่ ไขป่ลาคารเ์วียร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, 
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วอ้ดกา้ เป็นตน้ 
 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพือ่เดนิทางสู่กรุงมอสโคว(์Moscow) 
 น าท่านน่ังรถไฟจากนครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์สู่กรุงมอสโควด์้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาส(First 

class)***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้า
ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งท่านจ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าที่
อาจจะสูญหายได้*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่5 
มอสโคว–์ สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน– พิพธิภัณฑอ์ารเ์มอ
ร่ี – จตุัรัสแดง – วหิารเซนตบ์าซลิ– หา้งกุม – ละครสัตว ์

เช้า อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย    
 น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคว ์ถือไดว้่ามีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทาง

สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินมีจดุเริ่มตน้มาจากช่วง แรก
สดุท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้  าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็น
ลกัษณะของMonumental art คือลกัษณะของงานศลิปะท่ีสรา้งขึน้เพ่ือระลึกถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะ
ส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันนูต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก  น าท่านชมเมือง
มอสโคว ์(Moscow)เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศกึษา และ 
การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมีประชากร
หนาแน่นท่ีสุดในยโุรป น าท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ท่ีประทบัของ
พระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัเป็น
ท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรบัรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์
อสัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั 
ซึ่งเป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์ุก
พระองคจ์ากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารส์รา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสดุใน
โลกเพ่ือน าไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร์



GQ3DME-TG001  6 

ท่ีมีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซน์ า้หนกั 40 ตนั (หากมี
พิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี (The 

Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของรสัเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมัสโค ว่ี ในช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคา่ท่ีดีท่ีสดุของรสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ถึง
ชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัิของพระ
เจา้แผน่ดนิท่ีสมบรูณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหรา่น 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าชมจัตุรัสแดง (Red Square)ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณส์ าคญัในประวตัศิาสตรข์อง

รสัเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 
17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนีใ้ชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึ ก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสัแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแ้ก่ 
วิหารเซนตบ์าซิล(Saint Basil’s Cathedral)ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ย
ศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยู่บนปอ้มสปาส
สกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น า้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์
น ามาประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่
ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง น า้หอม และราคา
คอ่นขา้งแพง ชมอนสุรณส์ถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินออ่นสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแทน่หินมี
โลงแกว้ครอบอยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 น าทา่นชมการแสดงละครสัตว ์(Circus)เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไมค่วรพลาด เช่น สนุขั ลิง นก ฯลฯ 

รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ชว่ง ชว่งแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของ
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ท่ีระลึกดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท *** 

ทีพั่ก น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั DELTAหรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 
ถนนอารบัต– มหาวิหารเซนตซ์าเวยีร–์ เนินเขาสแปรโ์รว–์ สนามกีฬาเล
นิน– สนามบนิ                                            

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่ง

รวมวัยรุ่น รา้นค้าของท่ีระลึก รา้นนั่ งเล่น รา้นอาหารมากมาย และยังมีศิลปินมานั่ งวาดรูปเหมือน รูป
ล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย น าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the 

Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณแ์ห่ง
ชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 
ปี น าท่านถ่ายรูปภายนอกกับสนามกีฬาเลนินหรือสนามกีฬาลุซนีกี ้(Luzhniki Stadium) สนามกีฬา
ระดบัความจ ุ80,000ท่ีนั่งท่ีใชเ้ป็นท่ีจดัพิธีเปิดการแขง่ขนัฟตุบอลโลก 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ด้

ทัง้เมืองและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมยัสตาลิน นอกจากนีย้งัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกใน
ราคาถกูตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
19.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
22.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยสายการบินไทย TG 975 

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
11.10น. ถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานครดว้ยความสวสัดีภาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW  

รัสเซีย มอสโควเ์ซนตปี์เตอรเ์บริก์ 7 DAYS 5 NIGHTS (TG) 

ก ำหนดกำร
เดนิทำง 

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 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ทำ่นละ 

วันที่ 29 ก.พ.-6 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 - 12เม.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 36,280 6,900 

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

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

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

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

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.    ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซา่ภายใน 3 วนันบั  

จากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสาร
ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบคุคล 
(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการ
เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่
เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
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2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจาก
ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (36USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 USD) 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   
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2. หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉิ นได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี 
บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
7. กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบรษิัท
ของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึ่งขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


