Hilight Russia 6 Days

มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์
ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-จัตรุ สั แดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิลโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปป้ ิ งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ าเนวา
ในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึง่ เป็ นประเทศแรกในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงกำรปกครองจำก
ระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็ นระบบกำรเมือง กำรปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมำร์กซิสต์ได้
สำเร็จตัง้ แต่ ค.ศ.1917 จนถึงกำลล่มสลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปั จจุบนั ได้ปรับเปลีย่ นกำรปกครองและเศรษฐกิจมำสูร่ ะบบ
ประชำธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลำดเปิ ด และรอกำรมำเยือนจำกนักท่องเทียวทั
่ วโลก
่ กับสถำนทีน่ ่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำย
รวมทัง้ ประวัตศิ ำสตร์อนั ยำวนำน
มอสโคว์
เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัตศิ ำสตร์อนั เก่ำแก่และยำวนำน
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์
เมืองท่องเทียวที
่ ส่ ำคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่ำของสหพันธรัฐรัสเซีย ตัง้ แต่สมัยของพระเจ้ำ
ปี เตอร์มหำรำช ทีน่ ำควำมเจริญมำสูป่ ระเทศรัสเซียแบบยุคใหม่

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
07.00 น.

13-18 ต.ค.2561

กรุงเทพฯ – มอสโคว์
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ Row D
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10.10 น.
15.55 น.

คา่

วันที่สอง
เช้า

กลางวัน

คา่

สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG974
เดิ นทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง รอรับสัมภาระเรียบร้อย จากนัน้ นาท่านเดินทางสูใ่ จกลางกรุงมอสโคว์ (เวลาช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนิ นฮิ ลส์ Sparrow Hills” จุดชมวิวทีม่ องเห็นทัศนียภาพ
ของกรุงมอสโควทีอ่ ยู่เบือ้ งล่างได้โดยทัง้ หมด จึงทาให้เลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา
นกกระจอกแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ บ้านพักของตน ปั จจุบนั พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็ น
จุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ ในมอสโคว์ ให้ท่านถ่ายรูปกับความสวยงามของอาคารหลักของมหาวิทยาลัยมอสโคว์
เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ในรัสเซีย โดยรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบสตาลินทีเ่ ป็ นเอกลัษณ์
ของการก่อสร้างอาคารแบบรัสเซีย ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียใน
ช่วงเวลานัน้ มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การตัง้ ชื่อตามเขาในปี 1940
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็ นจุดกาเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์
รัสเซีย ทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ
โดลโกรูกี มีรบั สังให้
่ สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ทีเ่ ป็ นเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือทีส่ ถิตย์ของพระเจ้า ปั จจุบนั พระราชวังเครมลิน
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และทีต่ งั ้ สถานทีส่ าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราช
และสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย ชม โบสถ์อสั สัมชัญ วิหารหลวงทีเ่ ก่าแก่สาคัญและใหญ่ทส่ี ดุ ในเครมลิน
โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าทีม่ มี าก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธรี าชาภิเษก ชมป้ อมปื นใหญ่, หอระฆัง
พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4
รอบเท่านัน้ คือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิ ดวันพฤหัสบดี) ดังนัน้ กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง
เคร่งครัด) จากนัน้ ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึง่ เป็ นทีเ่ ก็บสมบัตลิ ้าค่าของกษัตริยร์ สั เซีย อัน
ได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคา, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อี
สเตอร์ทห่ี าชมได้ยากยิง่ จากนัน้ ชมโบสถ์อสั สัมชัญ, ปื นใหญ่ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ท่ี
ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟในกรุงมอสโคว์ นาท่านเดิ นทางโดยรถไฟเร็ว สู่นคร
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ โดยรถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
เมื่อเดินทางถึง นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ เมืองทีส่ ร้างโดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นคร
แห่งนี้มปี ระวัตศิ าสตร์ของการต่อสูข้ องชาวเมืองหลายครัง้ และยังเป็ นอู่กาเนิดอานาจของการปฏิวตั ริ สั เซียที่
สันสะเทื
่
อนไปทัวโลก
่
ถือได้ว่าเป็ นเมืองทีส่ วยงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกัน
ด้วย แม่น้า-ลาคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รบั ฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็ นเมือง
หลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนัน้ ได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นนครทีส่ วยและสมบูรณ์มาก
ทีส่ ดุ ในด้านงานสถาปั ตยกรรมและผังเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
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จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่สี่
เช้า

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ -ล่องเรือแม่น้าเนวา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางเพื่อชมความยิง่ ใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) ทีป่ ระกอบด้วยห้อง
ต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานทีแ่ ห่งนี้ เคยใช้เป็ นทีร่ บั รองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของ
ไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทัง้ ทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัส
ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปั จจุบนั พระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็ น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ทีเ่ ก็บรวบรวมงานศิลปะล้า
ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิน้ รวมทัง้ ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี,่ ปิ กสั โซ, แรมบ
รันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะทีส่ วยทีส่ ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวังเฮอร์มิเทจอาจจะมีการปิ ดเข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้ า ดังนัน้ หากวันที่
เดิ นทาง ตรงกับช่วงที่ปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่เปิ ด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ปี เตอร์ฮอฟหรือปี เตอร์กอฟ Peterhof, Pertergof ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ พระราชวัง
ฤดูรอ้ นเปโตรควาเรสต์ (Petrodvorets) ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช พระตาหนักทีไ่ ด้ช่อื ว่า
เป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชวังทีง่ ดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้าพุทพ่ี วยพุ่งมาจากรูปปั น้ สีทอง
และทีต่ ่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมทีว่ จิ ติ ร
งดงามอลังการยิง่ ห้องต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคาอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่
สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกประดับตกแต่งด้วยพฤกษา
นานาพันธุ์ และสวนน้าพุอนั ตระการตาสาหรับฤดูรอ้ น หากเป็ นฤดูหนาวจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรังเศส
่ (กรณีทพ่ี ระราชวังปิ ดรวมถึงการล่องเรือ ซึง่ ส่วนใหญ่มไิ ด้มกี าร
แจ้งล่วงหน้า ดังนัน้ หากวันทีเ่ ดินทาง ตรงกับช่วงทีป่ ิ ดเข้าชม จะเปลีย่ นไปเข้าพระราชวังอื่นทีเ่ ปิ ดหรือ
สถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่นทีเ่ ปิ ดให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสูน่ ครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ให้ท่านเข้าชม มหาวิ หารเซ้นต์ไอแซค สร้างขึน้ อย่าง
สวยงามยิง่ ใหญ่ โดยได้รบั การออกแบบจากสถาปนิกชาวฝรังเศส
่ โดยใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ยอดโดมทาด้วย
ทองคาแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็ นวิหารทรงโดมทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนและหิน
มาลาไคท์, รูปภาพทีส่ ร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ ศักดิสิ์ ทธิแห่
์ งนี้ เป็ นทีน่ บั ถือของ
ชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครัง้ หนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วย ระเบิด ของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้ เมือง แต่
วิหารเซ้นต์ไอแซค แห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือแม่น้าเนวา ชมความงามของ
ทัศนี ยภาพและสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ ในเมืองเซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ ที่ตงั ้ อยู่ริมฝัง่ แม่น้าเนวา
แม่น้าสายหลักของเมืองนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ -มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ เพื่อนาท่านเดิ นทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์โดย
รถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านเดินทาง
โดยสารรถโค้ชมารอรับพร้อมเก็บสัมภาระ เดินทางเข้าสูต่ วั เมืองมอสโคว์
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชม จัตรุ สั แดง Red Square ทีม่ คี วามสาคัญในหน้าประวัตศิ าสตร์การเมืองรัสเซีย เป็ นสถานที่
สาคัญตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองของมอสโคว์ เป็ นจัตุรสั ทีส่ วยงามทีส่ ดุ ในโลก เป็ นสถานทีเ่ ก็บศพเลนินศาสดาของ
ประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ด้านหน้าจัตุรสั แดงนัน้ เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ นู ย์
ของรัสเซีย และมีลานกว้างของจัตุรสั แดงนี้มพี น้ื ทีก่ ว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้าทีเ่ ป็ นสถานทีจ่ ดั
งานสาคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรสั แดงยังประกอบไปด้วยสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
อื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์รสั เซีย และห้างสรรพสินค้ากุม
เป็ นต้น ให้ท่านถ่ายรูปกับ วิ หารเซ็นต์บาซิ ล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ทีส่ ร้างขึน้ โดยพระเจ้าอีวานจอม
โหด อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวิค ทีป่ ั จจุบนั ล่มสลายไปกับความยิง่ ใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้าง
ในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสนั สวยงาม จน
นักท่องเทีย่ วเรียกกันว่า โบสถ์ลกู กวาด สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik
Yakovlev ทีห่ ลังจากสร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทัง้ สองข้าง โดยคาสังของพระเจ้
่
าอีวานที่ 4 หรือกษัตริยอ์ วี าน
ผูโ้ หดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคาสังให้
่ ปนู บาเหน็จแก่สถาปนิก
ผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทัง้ สอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผูน้ นั ้ สามารถสร้างสิง่ ทีส่ วยงามกว่านี้ได้อกี
จากนัน้ อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งทีห่ ้างสรรพสิ นค้ากุม (Gum Department Store) ทีห่ รูหรามากทีส่ ดุ ในรัสเซีย
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวโลก
่
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของเศรษฐีรสั เซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่ง
อย่างงดงามหรูหรา
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองที่รา้ น Hard Rock Cafe
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปั ตยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จน
ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ดนิ แห่งเดียวในโลกทีม่ ศี ลิ ปะทีง่ ดงามยิง่ และยังเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีช่ าว
รัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ มีประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นชาตินยิ ม และวัฒนธรรม
ประเพณีอนั สวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนนั ้ มีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า
เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีตสวยงาม หากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้ จากนัน้
นาท่านเข้าชม วิ หารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1
เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้าทีท่ รงช่วยปกป้ องรัสเซียให้รอดพ้นจาก
สงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์
ในขณะนัน้ ได้สงให้
ั ่ ทุบโบสถ์ทง้ิ เพื่อดัดแปลงเป็ นสระว่ายน้าทีใ่ หญ่ท่สี ดุ ในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994
ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน ได้อนุมตั ใิ ห้มกี ารก่อสร้างวิหารขึน้ มาใหม่ ด้วยเงินบริจาคของคนทัง้ ประเทศ ซึง่
จาลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จงึ กลับมายืนหยัดทีเ่ ดิมอีกครัง้ โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทา
พิธเี มื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปั จจุบนั วิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธกี รรมสาคัญระดับชาติของรัสเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลกู ดก ซึง่ มีให้
เลือกมากมายหลายแบบ จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งย่านถนนอารบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมา
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็ นทีอ่ ยู่ของชนชัน้ ขุนนาง และศิลปิ นทีม่ ผี อู้ ุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต
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18.25 น.

ถนนอารบัตเป็ นย่านทีพ่ กั ของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปั จจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคน
เดินทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ น จิตรกร ร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านกาแฟ เป็ นต้น
จากนัน้ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิ น โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื่ องจากการจราจรใน
กรุงมอสโคว์ค่อนข้างหนาแน่ นและใช้เวลาการเดิ นทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาเป็ นต้องเืือ่
เวลาในการเดิ นทางสู่สนามบิน
ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG975

วันที่หก
07.30 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..

รำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คำดคิ ดหรือมีผลกับกำรเดิ นทำงและรำยกำรทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสำคัญ
ในประเทศรัสเซี ย จะมีวนั หยุดและวันปิ ดกำรเข้ำชมสถำนที่ และพระรำชวังต่ำงๆ ไม่ตรงกัน หำกรำยกำรทัวร์
ที่ เดิ นทำง สถำนที่ ใดปิ ดโดยไม่ไทรำบล่วงหน้ ำ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสถำนที่ อื่น
ทดแทนหรือคืนเงิ นค่ำเข้ำชมให้ กรณี ที่ไม่สำมำรถจัดทดแทนได้
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อัตรำค่ำเดิ นทำง

13-18 ต.ค.2561

Hilight Russia 2 Cities / TG
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ 6 วัน
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่าก่่า 2 ี ักกกกผผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่าก่่า 2 ี ักกกกผผูใ้ หญ่ ท่าน (เสริมเตยง)

13-18 ต.ค.61

58,700
55,700
52,700
5,500

ักกเดย่ ่เัิม่ ท่านละ
ราคาสาหรกผท่านทม่ ตก ๋่โดยสารอยูแ่ ล้่
28,500
เดินทางัร้อมคณะ ท่านละ
**ไม่รวมทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น, ทิ ปหัวหน้ ำทัวร์ ท่ำนละ 1,800 บำท
ชำระพร้อมค่ำทัวร์ก่อนคณะออกเดิ นทำง **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเรียกเก็บค่ำภำษี น้ำมัน ในกรณี ที่สำยกำรบิ นมีกำรเรียกเก็บเพิ่ ม ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมำยเหตุ
 อัตรำค่ำเดิ นทำงนี้ ต้องมีจำนวนผู้โดยสำรที่ เป็ นผู้ใหญ่จำนวนไม่ตำ่ กว่ำ 25 ท่ำน และจะต้องชำระมัดจำ
หลังจำกได้รบั กำรยืนยันกำรจองทัวร์ทนั ที ท่ำนละ 20,000 บำท
 กรณี ท่ำนที่ มีต ั ๋วของสำยกำรบินอื่นหรือร่วมเดิ นทำงโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสำรตำมรำยกำรทัวร์หรือของทำงบริ ษทั
ทัวร์ กรุณำแจ้งล่วงหน้ ำเนื่ องจำกจะต้องทำกำรตรวจสอบห้องพักและบริ กำรเพิ่ มเติ มจำกที่ นัง่ ที่ มี
 กรณี ท่ำนที่ ต้องกำรอยู่ต่อ กรุณำตรวจสอบวันเดิ นทำงอีกครัง้ ของสำยกำรบิ น ไม่สำมำรถเปลี่ยนสนำมบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจำกวันกลับออกจำกปลำยทำง (รัสเซีย) มีค่ำธรรมเนี ยมในกำรเลื่อน
ตั ๋วกลับ ท่ำนละ 4,500 บำท หำกเปลี่ยนแล้วไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงอีกได้
อัตรำนี้ รวมบริกำร
 ค่าตก ๋่เครื่องผินไี-กลกผโดยสายการผินไทย ชกน้ ีระหยกด เส้นทาง กรุงเทัฯ-มอสโค่์-กรุงเทัฯ ร่มถึงค่าเดินทางไี-กลกผ
มอสโค่์-เซ็นต์ีเตอร์สเผิรก์ ด้่ยรถไฟค่ามเร็่สูง
 ค่าโรงแรมทั่ กก ตามรายการทร่ ะผุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทต่ ่างๆ ตามรายการทร่ ะผุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรกผส่งระห่่างนาเทย่ ่ตามรายการทร่ ะผุ
 ค่าภาษสนามผินทุกแห่งทม่
 ค่ามกคคุเทศก์ของผริษทก จากกรุงเทัฯ ทค่ อยอาน่ยค่ามสะด่กแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างีระเทศ
Hilight Russia 2 cities (Mow-Led)6D4N/TG, 13-18Oct2018 –Revised Fuel 30Aug20186|P a g e

 ค่าีระกกนอุผตก เิ หตุคมุ้ ครองใน่งเงินท่านละ 1,000,000 ผาท เด็กอายุต่าก่่า 2 ี และผูใ้ หญ่ทอ่ ายุเกิน 75 ี กรมธรรมั์
500,000 ผาท (เงื่อนไขเี็ นไีตามกรมธรรั์ผริษทก ีระกกน)
 ค่าภาษน้ามกนเชือ้ เัลิงและค่าีระกกนภกยการเดินทางทม่ การเรยกเก็ผจากสายการผิน ซึง่ เี็ นอกตราเรยกเก็ผ ณ ่กนท่ 20
ก.ั.2561 หากมเัิม่ เติมภายหลกงหรืออกตราการผกผกนค่าน้ามกนหรือภาษใดๆ จะต้องมการชาระเัิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการผิน

อัตรำนี้ ไม่รวมบริกำร
 ค่าน้าหนกกของกระเี๋ าเดินทางในกรณทเ่ กินก่่าสายการผินกาหนด (30 กิโลกรกมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนยมการทาหนกงสือเดินทาง
 ค่าผริการยกกระเี๋ าทุกแห่ง
 ค่าทิีันกกงานขกผรถและมกคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในรกสเซยและหก่หน้าทก่ร์ ทเ่ ดินทางไี-กลกผัร้อมคณะ ท่านละีระมาณ 1,800
ผาท (ชาระัร้อมค่าทก่ร์ส่่ นทเ่ หลือก่อนคณะออกเดินทาง)
 ค่าใช้จ่ายส่่นตก่นอกเหนือจากรายการทร่ ะผุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทส่ งเัิ
ก ่ ม่ เองค่าโทรศกัท์ ค่าซกกรดฯลฯ
 ค่าอาหารทไ่ ม่ได้ระผุไ่้ในรายการ
 ค่าทาใผอนุญาตทก่ ลกผเข้าีระเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้า่
 ค่า่ซ่าสาหรกผชา่ต่างชาติ
 ค่าน้าดื่มระห่่างทก่ร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระห่่างทก่ร์)
 ค่าภาษท่องเทย่ ่หากมการเก็ผเัิม่
 ค่าีระกกนการเดินทางทน่ อกเหนือจากรายการทก่ร์
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
o หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
o หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมด
์
o หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ (กรณีท่านทีต่ อ้ งยื่นวีซา่ )
o หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้ว (กรณีทม่ี กี ารทาวีซ่า) แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
การคืนค่ามัดจา
o หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมำยเหตุ
o รายการอาจจะมการเีลย่ นแีลงตามค่ามเหมาะสม เนื่องจากค่ามล่าช้าของสายการผิน โรงแรมทั
่ กก ในต่างีระเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภกยธรรมชาติ ฯลฯ ผริษทก ฯจะคานึงถึงค่ามสะด่กของผูเ้ ดินทางเี็ นสาคกญ
o กรณทม่ การเกิดภกยธรรมชาติ ทกง้ ในีระเทศไทยและต่างีระเทศทผ่ เู้ ดินทางกาลกงจะไี หากมเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และม
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ ผริษทก ฯ ขอสง่นสิทธิในการคื
นเงิน จนก่่าจะได้รผก การยืนยกน
์
จากสายการผิน โรงแรม หรือหน่่ยงานจากต่างีระเทศทผ่ ริษทก ทก่ร์ตดิ ต่อ่่าสามารถคืนเงินได้
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o ผริษทก ฯ จะไม่รผก ผิดชอผและชดเชยค่าเสยหาย เนื่องจากภกยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทม่ เหตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไี-กลกผได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทก่ร์
o ผริษท
ก ฯจะไม่รผก ผิดชอผในกรณทก่ องตร่จคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมสิง่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ีระเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ค่ามีระัฤติสอ่ ไีในทางเสือ่ มเสย หรือด้่ยเหตุผลใดๆก็ตามท่กองตร่จคน
เข้าเมืองัิจารณาแล้่ ทางผริษทก ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่่า่ จาน่นทกง้ หมดหรือผางส่่น
o ผริษท
ก ฯ จะไม่รผก ผิดชอผในกรณทส่ ถานทูตงดออก่ซ่า อกนสืผเนื่องมาจากตก่ผูโ้ ดยสารเอง
o ผริษท
ก ฯ จะไม่รผก ผิดชอผในกรณทก่ องตร่จคนเข้าเมืองของีระเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กผก ชา่ต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้า่ทั่ านกกอยู่ในีระเทศไทย
o ผริษท
ก ฯ จะไม่รผก ผิดชอผต่อกรณเกิดการสูญเสย, สูญหายของกระเี๋ า และสกมภาระของผูโ้ ดยสาร อกนเกิดจากสายการผิน
ทางสายการผินผูใ้ ห้ผริการจะเี็ นผูร้ ผก ผิดชอผตามกฎของกรมการผินัาณิชย์ ซึง่ จะรกผผิดชอผต่อการสูญหายหรือเสยหาย
ของสกมภาระใผใหญ่ใน่งเงินตามทส่ ายการผินกาหนด ร่มถึงไม่รผก ผิดชอผกรณเทย่ ่ผินล่าช้าหรือยกเลิกเทย่ ่ผิน
o ในผางรายการทก่ร์ ทต่ อ้ งมผินด้่ยสายการผินภายในีระเทศ น้าหนกกของกระเี๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่าก่่ามาตรฐานได้
ทกง้ น้ขน้ึ อยู่กผก ข้อกาหนดของแต่ละสายการผิน ผริษทก ฯ ขอสง่นสิทธิไม่
์ รผก ภาระค่ามรกผผิดชอผค่าใช้จ่ายในน้าหนกกส่่นท่
เกิน
o ในีระเทศต่าง ๆ ในยุโรี/รกสเซย มการรณรงค์เรื่องการงดสูผผุหร่ ผนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทต่ ่างๆ จะมข้อกาหนดท่
ชกดเจนในเรื่องการสูผผุหร่ และมสถานทโ่ ดยเฉัาะสาหรกผผูส้ ผู ผุหร่ ทกง้ น้เนื่องจากสุขภาัของคนส่่นร่ม
o กรณทท่ ่านเดินทางเี็ นครอผครก่ใหญ่ หรือเดินทางัร้อมสมาชิกในครอผครก่ ทต่ อ้ งได้รผก การดูแลเี็ นัิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มโรคีระจาตก่ ไม่สะด่กในการเดินท่องเทย่ ่ในระยะเ่ลาเกินก่่า 4 - 5 ชก่โมง
่
ติดต่อกกน ท่านและครอผครก่ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอผครก่ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเี็ นหมู่คณะ
หก่หน้าทก่ร์มค่ามจาเี็ นต้องดูแลคณะทก่ร์ทงก ้ หมด
o การจกดโีรแกรมทก่ร์ เี็ นการกาหนดตลอดทกง้ ี หรือกาหนดล่่งหน้าค่อนข้างนาน หาก่กนเดินทางดกงกล่า่ตรงกกผ่กนท่
สถานทเ่ ข้าชมนกน้ ๆ ีิ ดทาการ หรือ ีิ ดโดยมิได้แจ้งล่่งหน้า หรือ การเีิ ดรกผจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน่กนทค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระผผดกงกล่า่ได้ ทางผริษทก ฯ จะสลกผรายการเัื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทด่ งก กล่า่ให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนกน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทไ่ ด้รผก จากทาง ผริษทก supplier ีระเทศนกน้ ๆ แต่หากมการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระห่่างการเดินทาง เี็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทด่ งก กล่า่ได้ ทางผริษทก ฯ จะไม่มการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไีแล้่
o หากช่่งทเ่ ดินทางเี็ นช่่งอสเตอร์, คริสมาสต์หรือีใหม่ ซึง่ เี็ นช่่ง่กนหยุดของชา่ยุโรี/รกสเซย ร้านค้าีิ ดเี็ นส่่นใหญ่
ดกงนกน้ ขอให้ัจิ ารณาก่อนการจองทก่ร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี
ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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