Hilight Russia
6 Days 2 Cities

มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์
ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์พระราชวังเครมลิน-จัตรุ สั แดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิลโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปป้ ิ งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ ามอสโคว์
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
08.00 น.

5-10 ม.ค. / 10-15 ม.ค. / 19-24 ม.ค. / 16-21 ก.พ. /
2-7 มี.ค. / 23-28 มี.ค. / 28 มี.ค.-2 เม.ย.2562

กรุงเทพฯ – มอสโคว์
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ Row D
สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานยยคยามะะวยดว้านเอดะารและะัมาาระ
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
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รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
ออกเดิ นทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG974
เดิ นทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านขัน้ ตอนดารตรยจหนังะือ
เวินทาง รอรับะัมาาระเรียบร้อย จาดนัน้ นาท่านเวินทางะูใ่ จดลางดรุงมอะโคย์ (เยลาช้าดย่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ชัยโมง)
่
นาท่านเวินทางะู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนิ นฮิ ลส์ Sparrow Hills” จุวชมยิยที่
มองเห็นทัศนียาาพของดรุงมอะโคยทีอ่ ยู่เบือ้ งล่างไว้โวยทัง้ หมว จึงทาให้เลนินผูน้ าพรรคคอมมิยนิะต์ใ น
อวีตเลือดเนินเขานดดระจอดแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ บ้านพัดของตน ปั จจุบนั พืน้ ทีว่ งั ดล่ายเป็ นทีต่ งั ้ ของมหายิทยาลัย
มอะโคย์ และเป็ นจุวชมยิยทีะ่ ยยทีะ่ วุ ในมอะโคย์ ให้ท่านถ่ายรูปดับคยามะยยงามของอาคารหลัดของ
มหายิทยาลัยมอะโคย์ เป็ นมหายิทยาลัยทีเ่ ด่าแด่ทะ่ี วุ และใหญ่ทะ่ี วุ ในรัะเซีย โวยรูปแบบะถาปั ตยดรรม
แบบะตาลินทีเ่ ป็ นเอดลัษณ์ของดารด่อะร้างอาคารแบบรัะเซีย ไว้รบั ดารด่อตัง้ ขึน้ ในปี 1755 โวยมิคาอิล
ซอฟ นัดยิชาดารรัะเซียในช่ยงเยลานัน้ มหายิทยาลัยทีไ่ ว้รบั ดารตัง้ ชื่อตามเขาในปี 1940
รับประทานอาหารค่า ณ าัตตาคารพืน้ เมือง
จาดนัน้ นาท่านเข้าะู่ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือระวับเทียบเท่า
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น ะัญลัดษณ์ของอวีตะหาาพโซเยียตอันเป็ นจุวดาเนิวแห่งประยัตศิ าะตร์
รัะเซีย ทีม่ อี ายุยายนานดย่า 850 ปี ะร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1147 โวยมดุฎราชดุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ
โวลโดรูดี มีรบั ะังให้
่ ะร้างเพื่อใช้ป้องดันศัตรู ในอวีตเป็ นเพียงป้ อมปราดารไม้ธรรมวา ทีเ่ ป็ นเหมือนหัยใจ
ของดรุงมอะโคย์ ตามคยามเชื่อของชายรัะเซียเครมลินคือทีะ่ ถิตย์ของพระเจ้า ปั จจุบนั พระราชยังเครมลิน
เป็ นพิพธิ าัณฑ์ และทีต่ งั ้ ะถานทีะ่ าคัญหลายแห่ง เช่น ะาาคองเดระ ยิหารต่างๆ หอระฆังของอียานมหาราช
และะิง่ ด่อะร้างอื่นๆ อีดมาดมาย ชม โบสถ์อสั สัมชัญ ยิหารหลยงทีเ่ ด่าแด่ะาคัญและใหญ่ทะ่ี วุ ในเครมลิน
โวยะร้างทับลงบนโบะถ์ไม้เด่าทีม่ มี าด่อนแล้ย ใช้ในดารประดอบพิธรี าชาาิเษด ชมป้ อมปื นใหญ่, หอระฆัง
พระเจ้าอียานและ ชมระฆังยัดษ์ทใ่ี หญ่ทะ่ี วุ ในโลด (หมายเหตุ: จาดัวรอบเยลาในดารเข้าชมเพียงยันละ 4
รอบเท่านัน้ คือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิ วยันพฤหัะบวี) วังนัน้ ดรุณาตรงต่อเยลานัวหมายอย่าง
เคร่งครัว) จาดนัน้ ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึง่ เป็ นทีเ่ ด็บะมบัตลิ ้าค่าของดษัตริยร์ ะั เซีย อัน
ไว้แด่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคา, เครื่องบรรณาดารจาดราชยงศ์ต่างๆ ในยุโรปรยมถึงไข่
อีะเตอร์ทห่ี าชมไว้ยาดยิง่ จาดนัน้ ชมโบะถ์อะั ะัมชัญ, ปื นใหญ่ยดั ษ์ และหอระฆังพระเจ้าอียานชมระฆังยัดษ์
ทีใ่ หญ่ทะ่ี วุ ในโลด
รับประทานอาหารดลางยัน ณ าัตตาคารจีน
นาท่านชม จัตรุ สั แดง Red Square ทีม่ คี ยามะาคัญในหน้าประยัตศิ าะตร์ดารเมืองรัะเซีย เป็ นะถานที่
ะาคัญตัง้ อยูใ่ จดลางเมืองของมอะโคย์ เป็ นจัตุระั ทีะ่ ยยงามทีะ่ วุ ในโลด เป็ นะถานทีเ่ ด็บศพเลนินศาะวาของ
ประเทศะังคมนิยม ะร้างว้ยยหินแดรนิต และหินอ่อน ว้านหน้าจัตุระั แวงนัน้ เป็ นทีต่ งั ้ ของดิโลเมตรทีศ่ นู ย์
ของรัะเซีย และมีลานดย้างของจัตุระั แวงนี้มพี น้ื ทีด่ ย้าง 695 เมตร ยาย 130 เมตร ทาหน้าทีเ่ ป็ นะถานทีจ่ วั
งานะาคัญๆ ต่างๆ ของรัะเซียมาหลายยุคหลายะมัย บริเยณจัตุระั แวงยังประดอบไปว้ยยะถานทีท่ ่องเทีย่ ย
อื่นๆ รายรอบอีดมาดมาย เช่น พระราชยังเครมลิน พิพธิ าัณฑ์ประยัตศิ าะตร์ระั เซีย และห้างะรรพะินค้าดุม
เป็ นต้น ให้ท่านถ่ายรูปดับ วิ หารเซ็นต์บาซิ ล ะัญลัดษณ์ของดรุงมอะโคย์ ทีะ่ ร้างขึน้ โวยพระเจ้าอียานจอม
โหว อนุะรณ์ะถานของผูน้ าพรรคบอลเชยิค ทีป่ ั จจุบนั ล่มะลายไปดับคยามยิง่ ใหญ่ของะหาาพโซเยียต ะร้าง
ในะมัยพระเจ้าอียานที่ 4 จอมโหว ว้ยยศิลปะรัะเซียโบราณ มียอวโวม 9 ยอวหลาดะีะนั ะยยงาม จน
นัดท่องเทีย่ ยเรียดดันย่า โบะถ์ลดู ดยาว ะร้างว้ยยศิลปะรัะเซียโบราณโวยะถาปนิดชายรัะเซีย Postnik
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Yakovlev ทีห่ ลังจาดะร้างเะร็จด็ถูดคยัดวยงตาทัง้ ะองข้าง โวยคาะังของพระเจ้
่
าอียานที่ 4 หรือดษัตริยอ์ ยี าน
ผูโ้ หวร้าย ทรงพอพระทัยในคยามงวงามของมหายิหารแห่งนี้มาด จึงมีคาะังให้
่ ปนู บาเหน็จแด่ะถาปนิด
ผูอ้ อดแบบว้ยยดารคยัดวยงตาทัง้ ะอง เพื่อไม่ให้ะถาปนิดผูน้ นั ้ ะามารถะร้างะิง่ ทีะ่ ยยงามดย่านี้ไว้อดี
จาดนัน้ อิะระให้ทา่ นช้อปปิ้ งทีห่ ้างสรรพสิ นค้ากุม (Gum Department Store) ทีห่ รูหรามาดทีะ่ วุ ในรัะเซีย
แหล่งรยมะินค้าแบรนว์เนมจาดทัยโลด
่
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของเศรษฐีระั เซีย ตัยอาคารและาายในตดแต่ง
อย่างงวงามหรูหรา จากนัน้ นาท่านล่องเรือชมความงดงามริมฝัง่ แม่น้ามอสโคว์หรือแม่น้ามอสคาวา
แม่น้าสายหลักของกรุงมอสโคว์ ชมสถาปัตยกรรมของอาคารที่เป็ นเอกลัษณ์เฉพาะตัวของรัสเซีย
และชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวรัสเซีย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองที่รา้ น Hard Rock Cafe
จาดนัน้ นาท่านเข้าะู่ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือระวับเทียบเท่า
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชม วิ หารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ Christ Savior Cathedral ะร้างขึน้ ในะมัยพระเจ้าซาร์อเล็ดซาน
เวอร์ท่ี 1 เพื่อเป็ นอนุะรณ์แห่งชัยชนะ และแะวงดตัญญุตาแว่พระเป็ นเจ้าทีท่ รงช่ยยปดป้ องรัะเซียให้รอวพ้น
จาดะงครามนโปเลียน โวยใช้เยลาด่อะร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาะตาลินผูน้ าพรรคคอมมิยนิะต์ในขณะนัน้ ไว้
ะังให้
่ ทบุ โบะถ์ทง้ิ เพื่อวัวแปลงเป็ นะระย่ายน้าทีใ่ หญ่ทะ่ี วุ ในโลด จนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบวีบอริะ
เยลซิน ไว้อนุมตั ใิ ห้มดี ารด่อะร้างยิหารขึน้ มาใหม่ ว้ยยเงินบริจาคของคนทัง้ ประเทศ ซึง่ จาลองของเวิมไว้
เดือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ยิหารนี้จงึ ดลับมายืนหยัวทีเ่ วิมอีดครัง้ โวยะร้างเะร็จะมบูรณ์และทาพิธเี มื่อยันที่ 19
ะิงหาคม ค.ศ.2000 ปั จจุบนั ยิหารนี้ใช้ในดารประดอบพิธดี รรมะาคัญระวับชาติของรัะเซีย จาดนัน้ นาท่านชม
สถานี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ Metro คยามลงตัยของดารผะมผะานเทคโนโลยีเข้าดับะถาปั ตยดรรม
หลาดหลายรูปแบบโวยเฉพาะดารตบแต่ง ประวับประวาาายในะถานีต่างๆ ว้ยยดระจดะี หินอ่อน ฯลฯ จน
ไว้รบั ดารยดย่องย่าเป็ นะถานีรถไฟใต้วนิ แห่งเวียยในโลดทีม่ ศี ลิ ปะทีง่ วงามยิง่ และยังเป็ นะิง่ ด่อะร้างทีช่ าย
รัะเซียะามารถอยวชายต่างชาติให้เห็นถึงคยามยิง่ ใหญ่ มีประยัตศิ าะตร์ คยามเป็ นชาตินยิ ม และยัฒนธรรม
ประเพณีอนั ะยยงาม ว้ยยดารตดแต่งของแต่ละะถานีนนั ้ มีคยามแตดต่างดันว้ยย ประติมาดรรม โคมไฟระย้า
เครื่องแด้ย หินแดรนิต หินอ่อน ล้ยนแล้ยแต่ปราณีตะยยงาม หาดไว้มาเยือนแวนหมีขายแห่งนี้ จาดนัน้
จาดนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งย่านถนนอารบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปราดฏมาตัง้ แต่ศตยรรษที่ 15 ในอวีต
เป็ นทีอ่ ยู่ของชนชัน้ ขุนนาง และศิลปิ นทีม่ ผี อู้ ุปถัมา์ ต่อมาในะมัยะหาาพโซเยียต ถนนอารบัตเป็ นย่านทีพ่ ดั
ของะมาชิดระวับะูงของพรรคคอมมิยนิะต์ ปั จจุบนั ถนนอารบัตดลายเป็ นถนนคนเวินทีม่ ชี ่อื เะียงทีะ่ วุ ของ
รัะเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ น จิตรดร ร้านขายของทีร่ ะลึด ร้านดาแฟ เป็ นต้น
รับประทานอาหารดลางยัน ณ าัตตาคารจีน
นาท่านเวินทางะูะ่ ถานีรถไฟในดรุงมอะโคย์ นาท่านเดิ นทางโดยรถไฟเร็ว สู่นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ โดย
รถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
เมื่อเวินทางถึง นครเซ้นต์ปี
เตอร์สเบิ รก์ เมืองทีะ่ ร้างโวยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มปี ระยัตศิ าะตร์ของดาร
ต่อะูข้ องชายเมืองหลายครัง้ และยังเป็ นอู่ดาเนิวอานาจของดารปฏิยตั ริ ะั เซียทีะ่ นะะเทื
ั่
อนไปทัยโลด
่
ถือไว้ย่า
เป็ นเมืองทีะ่ ยยงามทีะ่ วุ แห่งหนึ่งของโลด ประดอบว้ยย 44 เดาะ เชื่อมต่อดันว้ยย แม่น้า-ลาคลองอีด 86 ะาย
ะยยงามจนไว้รบั ฉายาย่า “ราชินแี ห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็ นเมืองหลยงเด่าของรัะเซียมานานดย่า
200 ปี ตัยเมืองนัน้ ไว้รบั ดารดล่ายขานย่าเป็ นนครทีะ่ ยยและะมบูรณ์มาดทีะ่ วุ ในว้านงานะถาปั ตยดรรมและ
ผังเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ าัตตาคารพืน้ เมือง
จาดนัน้ นาท่านเข้าะู่ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือระวับเทียบเท่า
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วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเวินทางเพื่อชมคยามยิง่ ใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) ทีป่ ระดอบว้ยยห้อง
ต่างๆ มาดดย่า 1,050 ห้อง ณ ะถานทีแ่ ห่งนี้ เคยใช้เป็ นทีร่ บั รองดารเะว็จเยือนรัะเซียของรัชดาลที่ 5 ของ
ไทยในดารเจริญะัมพันธไมตรีไทย / รัะเซีย พร้อมทัง้ ทรงร่ยมฉายพระฉายาลัดษณ์ ดับพระเจ้าซาร์ นิโคลัะ
ที่ 2 ของรัะเซียอีดว้ยย ปั จจุบนั พระราชยังนี้ไว้ถูดใช้เป็ น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ทีเ่ ด็บรยบรยมงานศิลปะล้า
ค่าของโลดดย่า 8 ล้านชิน้ รยมทัง้ าาพเขียนของจิตรดรเอดของโลด อาทิ ลีโอนาโว วายินซี,่ ปิ ดะั โซ, แรมบ
รันว์, แยนโด๊ะ ฯลฯ จัวเป็ นพิพธิ าัณฑ์ศลิ ปะทีะ่ ยยทีะ่ วุ และใหญ่ทะ่ี วุ ของโลดแห่งหนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวังเฮอร์มิเทจอาจจะมีการปิ ดเข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้ า ดังนัน้ หากวันที่
เดิ นทาง ตรงกับช่วงที่ปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิ ดหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่เปิ ด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)
รับประทานอาหารดลางยัน ณ าัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเวินทางะูเ่ มือง ปี เตอร์ฮอฟหรือปี เตอร์กอฟ Peterhof, Pertergof ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ พระราชวัง
ฤดูรอ้ นเปโตรควาเรสต์ (Petrodvorets) ทีะ่ ร้างขึน้ ในะมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช พระตาหนัดทีไ่ ว้ช่อื ย่า
เป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชยังทีง่ วงามโววเว่นว้ยยอุทยานน้าพุทพ่ี ยยพุ่งมาจาดรูปปั น้ ะีทอง
และทีต่ ่าง ๆ มาดดย่า 100 แห่ง ว้ยยะถาปั ตยดรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจดับประติมาดรรมทีย่ จิ ติ ร
งวงามอลังดารยิง่ ห้องต่างๆ าายในพระราชยังประวับประวาไปว้ยยทองคาอร่ามเรืองพร้อมาาพเขียนที่
ะยยงามเด่าแด่ทรงคุณค่าทางประยัตศิ าะตร์จนมิอาจประเมินค่าไว้ ะ่ยนาายนอดประวับตดแต่งว้ยยพฤดษา
นานาพันธุ์ และะยนน้าพุอนั ตระดารตาะาหรับฤวูรอ้ น หาดเป็ นฤวูหนายจะถูดปดคลุมว้ยยหิมะขายโพลน
ะยยงามไม่แพ้พระราชยังแยร์ซายะ์ในฝรังเศะ
่ (ดรณีทพ่ี ระราชยังปิ วรยมถึงดารล่องเรือ ซึง่ ะ่ยนใหญ่มไิ ว้มดี าร
แจ้งล่ยงหน้า วังนัน้ หาดยันทีเ่ วินทาง ตรงดับช่ยงทีป่ ิ วเข้าชม จะเปลีย่ นไปเข้าพระราชยังอื่นทีเ่ ปิ วหรือ
ะถานทีท่ ่องเทีย่ ยอื่นทีเ่ ปิ วให้เข้าชมในช่ยงเยลาวังดล่าย) จาดนัน้ นาท่านเวินทางดลับะูน่ ครเซ้นต์
ปี เตอร์ะเบิรด์ ให้ท่านเข้าชม มหาวิ หารเซ้นต์ไอแซค ะร้างขึน้ อย่างะยยงามยิง่ ใหญ่ โวยไว้รบั ดารออดแบบ
จาดะถาปนิดชายฝรังเศะ
่ โวยใช้เยลาะร้างถึง 40 ปี ยอวโวมทาว้ยยทองคาแผ่นหนัดถึง 100 ดิโลดรัม
นับเป็ นยิหารทรงโวมทีะ่ งู ทีะ่ วุ ในโลด าายในตดแต่งว้ยยหินอ่อนและหินมาลาไคท์, รูปาาพทีะ่ ร้างว้ยยโมเะค
ะยยงาม รูปเขียนไอคอน โบะถ์ ศัดวิะิ์ ทธิแห่
์ งนี้ เป็ นทีน่ บั ถือของชายเมืองอย่างมาดเนื่องจาดครัง้ หนึ่งตัยเมือง
ถูดถล่มว้ยยระเบิว ของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้ เมือง แต่ยหิ ารเซ้นต์ไอแซค แห่งนี้ดลับอยู่รอวปลอวาัย
รับประทานอาหารค่า ณ าัตตาคารจีน
จาดนัน้ นาท่านเข้าะู่ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือระวับเทียบเท่า
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ -มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเวินทางะู่ สถานี รถไฟในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิ รก์ เพื่อนาท่านเดิ นทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์โดย
รถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
จาดนัน้ นาท่านเวินทาง
โวยะารรถโค้ชมารอรับพร้อมเด็บะัมาาระ เดิ นทางเข้าสู่ตวั เมืองมอสโคว์ เมื่อเดิ นทางถึงกรุงมอสโคว์
รับประทานอาหารดลางยัน ณ าัตตาคารจีน
นาท่านเวินทางะู่ สนามบิ น โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื่ องจากการจราจรในกรุงมอสโคว์ค่อนข้าง
หนาแน่ นและใช้เวลาการเดิ นทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาเป็ นต้องเผือ่ เวลาในการเดิ นทางสู่
สนามบิ น
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18.40 น.

ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG975

วันที่หก
07.30 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..

**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละกาหนดการ
เดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ นรายการซีรี่และได้มีการ
ดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

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

อัตรำค่ำเดิ นทำง

5-10 ม.ค. / 10-15 ม.ค. / 19-24 ม.ค. / 16-21 ก.พ. /
2-7 มี.ค. / 23-28 มี.ค. / 28 มี.ค.-2 เม.ย.2562

Hilight Russia 6 D 2 Cities / TG
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

อัตรำค่ำเดิ นทำง

56,900
53,900
51,900
4,900

พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ราคาสาหรับท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารอยูแ่ ล้ว
28,900
เดินทางพร้อมคณะ 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
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 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
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ รวมถึงค่าเดินทางไป-กลับ
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ด้วยรถไฟความเร็วสูง
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอ่ี ายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรพ์บริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 ต.ค.
2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน
อัตรำนี้ ไม่รวมบริกำร
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าบริการยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในรัสเซียและหัวหน้าทัวร์ ทีเ่ ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละประมาณ 1,800
บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนคณะออกเดินทาง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
 ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเด็บเงินค่ามัวจาเป็ นจานยน 20,000 บาทต่อผูโ้ วยะารหนึ่งท่าน ะาหรับดารจองทัยร์ะย่ นทีเ่ หลือจะขอ
เด็บทัง้ หมวด่อนเวินทางอย่างน้อย 21 ยันทาดาร มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอะงยนะิทธิในดารคื
นเงินค่ามัวจาทัง้ หมว
์
การยกเลิ ก
 หาดมีดารยดเลิดเดิน 45 ยันทาดารแต่ไม่เดิน 90 ยันทาดาร บริษทั ฯ ขอะงยนะิทธิในดารคื
นเงินมัวจาค่าตั ๋ยโวยะารของ
์
ท่านนัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัวจาตามทีท่ างะายดารบินเรียดเด็บ)
 หาดมีดารยดเลิดน้อยดย่า 45 ยันทาดาร บริษทั ฯ จะขอะงยนะิทธิในดารคื
นเงินมัวจาทัง้ หมว
์
 หาดมีดารยดเลิดน้อยดย่า 15 ยันทาดาร บริษทั ฯ จะขอะงยนะิทธิในดารคื
นเงินค่าทัยร์ทงั ้ หมว
์
 หาดผูโ้ วยะารท่านใว ยื่นยีซ่าแล้ยไม่ไว้รบั ดารอนุมตั ิ ผูโ้ วยะารต้องชาระค่ามัวจา 20,000.- บาท และค่ายีซ่าตามที่
ะถานทูตเรียดเด็บ (ดรณีท่านทีต่ อ้ งยื่นยีซ่า)
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หาดผูโ้ วยะารท่านใวยีซ่าผ่านแล้ย (ดรณีทม่ี ดี ารทายีซ่า) แจ้งยดเลิดด่อนออดตั ๋ยโวยะารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอะงยนะิทธิใน
์
ดารคืนค่ามัวจา
หาดผูโ้ วยะารแจ้งยดเลิดดารเวินทางหลังจาดออดตั ๋ยโวยะารแล้ย บริษทั ฯ ขอะงยนะิทธิในดารคื
นค่าทัยร์ทงั ้ หมว
์

หมำยเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ
่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป/รัสเซีย มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่างๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.

เนื่องจาดดารยางแปลนห้องพัดของแต่ละโรงแรมแตดต่างดัน จึงอาจทาให้หอ้ งพัดแบบห้อง
เวีย่ ย (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพัดแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัด
อาจจะไม่ตวิ ดัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี
ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในรัะเซียบางแห่งอาจจะไม่มเี ครื่องปรับอาดาศเนื่องจาดอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหาูมติ ่า
ดรณีทม่ี งี านจัวประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมะูงขึน้ มาดและห้องพัดในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอะงยน
ะิทธิในดารปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เดิวคยามเหมาะะม
์
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4.

โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี ดั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเวีย่ ยอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาวดะทัวรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่ดบั ดารออดแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลดั ษณะแตดต่างดัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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