BW… Russia – Moscow – ST.Petersburg
7 DAYS 5 NIGHTS BY TG

เปิ ดประสบการณ์ใหม่การบินไทยบินตรง สู่...มอสโคว์(ประเทศรัสเซีย)
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นอนมอสโคว์ 3 คืน และ อดีตเมืองหลวงเซนต์ปีเตอร์สเบิรก
์ 2 คืน
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เทียวทังมอสโคว์ และ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
ชมเมืองมอสโคว์ จัตรุ สั แดง รถไฟฟ้ าใต้ดินทีสวยทีสุดในโลก
เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกําเนิดของประวัตศิ าสตร์รสั เซีย
ชมละครสัตว์อนั เลืองชือของรัสเซีย (Russian Circus)
เทียวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ

มหาวิหารเซนต์บาซิล, มอสโคว์

พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ ฮอฟ

ล่องเรือ แม่นามอสโคว์
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สะสมไมล์ %

จัตรุ สั แดง, มอสโคว์

พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ

กําหนดการเดินทาง 1 - 34 เมษายน 67
วันแรกของการเดินทาง
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พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข " เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที คอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ
ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG974
ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถินช้ากว่าไทย 4 ชม.)
นําท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนําท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ( )
นําท่านเข้าสูท่ ีพัก HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรือเทียบเท่า (คืนที 3)

วันทีสองของการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์

มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รแชมเบอร์
ี
- พระราชวังเครมลิน
ชมสถานีรถไฟใต้ดนิ - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านนอก) - จัตรุ สั แดง
ห้างสรรพสินค้า GUM – พิเศษ... ชมละครสัตว์ (RUSSIAN CIRCUS)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( )
นํ า ท่ านเข้า ชมพระราชวัง เครมลิ น (Kremlin) สร้างขึ6 นในปี ค.ศ.
//7 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรบั สัง
ให้สร้างเพือใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ที
เป็ นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชือของชาวรัสเซีย
เครมลิ น คื อ ที สถิ ต ย์ข องพระเจ้า ปั จจุ บั น พระราชวัง เครมลิ น เป็ น
พิพิธภัณฑ์ และทีตั6งสถานทีสําคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหาร
ต่ า งๆ หอระฆังของอี ว านมหาราชและสิ งก่ อ สร้า งอื นๆอี ก มากมาย
นั กท่องเทียวมาเยียมชมเนื องจากการตกแต่งของแต่ละสถานี ทีต่างกัน
ด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครืองแก้ว และหินอ่อน
จากนั6 น เข้าชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์อ าร์เมอร์รีแชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที อยู่ในบริ เวณ
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี6เป็ นสถานทีเก็บสมบัติล6าํ ค่ากว่า 7,
ชิ6 น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครือง
ป้ องกันตัว หมวก เสื6 อเกราะทีใช้รบในสมรภูมิ เครือง เงิน ทอง เพชร พลอย เครืองทรงของ
กษัติยพ์ ระเจ้าซาร์และซารีน่าซึงหาดูได้ยากยิง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ([)
นําท่านเทียวชมสถานีรถไฟใต้ดิน เป็ นสถานี รถไฟใต้ดินทีสวย
ทีสุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทําให้ผูค้ น
สามารถเดิ น ทางไปไหนมาไหนได้ส ะดวกกว่า บนถนนทั วไป

คํา

สถานี รถไฟใต้ดินเป็ นสิ งก่อสร้างที ชาวรัสเซี ยสามารถอวดชาวต่ างชาติ ให้เห็ นถึ งความยิงใหญ่ ตลอดจน
ประวัติศาสตร์ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอนั สวยงามอันเป็ นเสน่ หด์ ึงดูดให้
นําท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที 7 จอมโหด ศิลปะ
เป็ นแบบรัสเซี ยโบราณประกอบด้วยยอดโดม E ยอด เพื อเป็ น
อนุ สรณ์มีชยั ชนะเหนื อพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้
เป็ นห้องสําหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที /0 หอนาฬิกา
ซา
วิเออร์ ตั6งอยู่บนป้ อมสปาสสกายา สูง I เมตร บนยอดมีดาว
แดง 0 แฉก ที ทํ า ม าจากทั บ ทิ ม ห นั ก " ตั น ซึ งพ รรค
คอมมิวนิ สต์นํามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิKกเบนทีลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า
จากนั6 นนํ าท่านถ่ายรูปคู่กบั จัตุรสั แดง คําว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิงสวยงาม จัตุรสั แดงนี6 เป็ น
ลานกว้าง เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา
การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที / ปั จจุบันใช้จดั งานในช่วงเทศกาล
สําคัญๆ เช่นวันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั6งที "
นํ าท่านอิสระช้อปปิ6 งที ห้างสรรพสินค้าGUM ห้างที เก่าแก่และใหญ่ ทีสุดในกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
สร้างในปี ค.ศ./LE0 เป็ นอาคารสูง ชั6น อาคารที ออกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev ในรูปแบบที
เรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตวั อาคารเพือ
ประหยัดพลังงาน มีรา้ นค้าเปิ ดให้บริการมากมายสําหรับให้ผูท้ ี เดิ นทางหรือผูท้ ี ชอบการช้อปปิ6 งถึง "
ร้านค้า ด้วยกัน เป็ นห้างสรรพสินค้าทีใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จําหน่ ายสินค้าจําพวกแบรนด์
เนม เสื6 อผ้า เครืองสําอาง นํ6 าหอม และสินค้าทีเป็ นประเภทของทีระลึก ซึงมีให้เลือกกันอย่างหลากหลาย
ทีเดียว
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (4)
พิเศษ...หลังจากนันนําท่าน ชมละครสัตว์ เซอร์คสั (Russian Circus)การแสดงของสัตว์แสนรูแ้ ละโชว์
มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี
ช่วง ช่วงละ นาที และพักอีก นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

หลังจากนันนําท่านเข้าสูท่ ีพัก HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรือเทียบเท่า(คืนที 7)
วันทีสามของการเดินทาง
เช้า

มอสโคว์ – สนามบินภายในประเทศ – เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
พระราชวังแคทเธอรีน – จัตรุ สั พระราชวัง – อนุสาวรียพ์ ระเจ้าปี เตอร์มหาราช
Decembrists’ Square – ถนนเนฟสกี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( )

…….. น.
…….. น.

กลางวัน

นําท่านเดินทางสูส่ นามบินภายในประเทศ เพือเดินทางสูเ่ มืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
โดยสายการบิน S7 AIRLINES เทียวบินที ………….
ออกเดินทางสูเ่ มืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
เดินทางถึงสนามบินเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ประเทศรัสเซีย
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เมือ พ.ศ.
โดยตัวเมืองเริมสร้างด้วย
การถมทรายและหินเป็ นจํานวนมากเพราะว่าพื6 นทีเดิมของเมืองนั6นเป็ นดินเลนของทะเล พระองค์ทรงเลือก
ที จะสร้างเมื องที บริ เวณนี6 เพราะว่าตัวเมื องมี ท างออกทะเลบอลติ กและสามารถติ ด ต่ อไปทางยุ โรปและ
ประเทศอืนๆได้ง่าย เพือการปฏิรูปรัสเซียให้ทดั เทียมกับประเทศอืน ๆ ในยุโรปได้โดยง่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังเยกาเจรีนา(Catherine Palace) ทีสวยงาม
แห่งหนึ งในรัสเซียมีหอ้ งต่างๆให้ชมนั บร้อยแต่ทุกท่ านต้องไม่พลาดชม
ห้องอําพัน (แอมเบอร์รูม) เป็ นสุดยอดงานศิลป์ ยุคศตวรรษที /L
อันประมาณค่ามิได้ทีช่างเยอรมัน สร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริยฟ์ รีดริช
ที / แห่งปรัสเซีย ประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกชิ6 นเนื6 อที /
ต.ร.ม. ประดับอําพัน I ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีมีค่าจากอิตาลี ห้องอําพันถูกสร้าง
ขึ6 นใหม่ ในช่วง " ปี ทีผ่านมา ปั จจุบนั ราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า /7" ล้านดอลล่าร์
นําท่านผ่านชม จัตรุ สั พระราชวัง (Palace Square) ป้ อมประภาคารอนุ สาวรียป์ ระวัติศาสตร์
อนุ สาวรียพ์ ระเจ้าปี เตอร์มหาราชผูเ้ นรมิตเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ เป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงามและ
สมบูรณ์แบบมากทีสุดบนพื6 นทีบริเวณพระราชวังฤดูหนาว เป็ นจัตุรสั หลักของเมืองเซนต์ปีเตอร์
สเบิรก์ เช่นเดียวกับจัตุรสั แดงในมอสโคว์ จัตุรสั แห่งนี6 ได้ บันทึกเหตุการณ์สาํ คัญๆไว้หลาย
เหตุการณ์และอยูใ่ นรายชือมรดกโลก เป็ นผลงานการออกแบบผังสถาปั ตยกรรมของ Rastrelli
ต่อจากนั6 น นํ าท่านผ่านชม อนุ สาวรียพ์ ระเจ้าปี เตอร์มหาราช (Bronze Horseman) เป็ นอนุ สาวรียแ์ ห่ง
กั บ
แรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ประเทศรัสเซีย อนุ สาวรียแ์ ห่งนี6 ตั6งติ ด
แม่ น6ํ าเนวา ด้า นหน้ า ของโบสถ์ เซ็ น ไอแซค ใกล้ส ถานี รถไฟใต้ดิ น
ก่อสร้างเป็ นอนุ สาวรียข์ องพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ผูเ้ ป็ นกษัตริยพ์ ระองค์
แรกที
ได้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรังเศส Entienne
Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีน
มหาราช ภายหลังจากการขยายดินแดนของประเทศไปจรดทะเลดําสําเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าปี เต
อร์มหาราช โดยมีการสลักพระนามไว้ทีฐานของหินแกรนิ ตด้วยทีอนุ สาวรียพ์ ระเจ้าปี เตอร์
มหาราช แห่งนี6 ยังเป็ นจุดชมทัศนี ยภาพของเมือง เช่น วิวของแม่น6ํ าเนวา ด้านหน้าของโบสถ์ เซ็นต์ไอแซค
ตึกบัญชาการกองทัพเรือ และอาคารเถระ
จากนั6 น นํ าท่ านผ่ านชม Decembrists’ Square ในปี /E/ จัตุ รัสแห่ งนี6 ได้กลายเป็ นจุ ด เริ มต้นของการ
เปลียนแปลงระบอบการปกครองของรัสเซียจาก ระบอบกษัตริยม์ าเป็ นคอมมิวนิ สต์ ภายใต้การนําของเลนิ น
ย่ า น
ผูน้ ํ าพรรคบอลเชวิก จากนั6 นนํ าท่านอิสระให้ท่านได้สาํ รวจหาซื6 อสินค้าที
ถนนเนฟสกี (Nevsky Street)ถนนแห่งย่านการค้าทีสําคัญของกรุงเซนต์
ปี

คํา

เตอร์สเบิรก์ เชิญท่านเลือกซื6 อหาสินค้านานาชนิ ดเป็ นของฝากของทีระลึก
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (h)
เข้าสูท่ ีพัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL *4 ดาวหรือเทียบเท่า (คืนที [)

วันทีสีของการเดินทาง
เช้า

พระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรโวเรสต์(ปี เตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม (1)
นํ า ท่ า น เข้ า ช ม พ ร ะ ร า ช วั ง ฤ ดู ร้ อ น เป โต ร โว เร ส ต์
(PETERHOF)หรื อ พระราชวั ง ฤดู ร ้อ นปี เตอร์ฮ อฟ เป็ น
พระราชวังทีสวยงามและแตกต่างจากพระราชวังอืน ๆ พระราชวัง
ตั6 ง อยู่ ที เมื อ งปี เตอร์ ฮ อฟ นครเซนต์ ปี เตอร์ ส เบิ ร์ ก ประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย ตั6งอยู่ทีริมอ่าวฟี นแลนด์ ฝั งทะเลบอลติก พระเจ้าปี เตอร์มหาราช ทรงสร้างขึ6 น เพือใช้
ประโยชน์ ในฤดู รอ้ น สร้างวังนี6 ในปี / " พระราชวัง ห่ างจากตัวเมื องไปทางตะวัน ตก "E กิ โลเมตร
สถาปนิ กคือ ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ และตกแต่งเพิมเติมโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ สร้างอยูบ่ นพื6 นทีทําเลที
งามมาก บนเนิ นธรรมชาติ เปรียบดังพระราชวังแวร์ซายส์ทีอยู่ริมทะเล การเสริมสร้างนํ6 าพุ ทีซับซ้อนบน
เนิ นดิน สวนนํ6 าซึงมีบนั ใดนํ6 าตกขนาดใหญ่ ซึงเป็ นส่วนที มีความโดดเด่นทีสุด นอกจากนั6 นยังเสริมบารมี
ด้วย รูปปั6 นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (i)
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ พระราชวั ง ฤดู ห นาวเฮอร์มิ เ ทจ
(HERMITAGE MUSEUM)ชมภายในพระราชวั ง ที
ประกอบด้ว ยห้อ งต่ า งๆ มากกว่า /, 0 ห้อ ง ปั จ จุ บัน
พระราชวัง นี6 ได้ถู ก ใช้เป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที เก็ บ รวบรวมงาน
ศิลปะลํ6าค่าของโลกกว่า L ล้านชิ6 น รวมทั6งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี, ปี กัส
โซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ สถานทีแห่งนี6 เคยใช้เป็ นทีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที 0 ของไทยใน
การเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย พร้อมทั6งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที "
ของรัสเซียอีกด้วย

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (3j)
เข้าสูท่ ีพัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL*4 ดาว (หรือเทียบเท่า)(คืนที 4)

วันทีห้าของการเดินทาง

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – นังรถไฟความเร็วสูง - มอสโคว์
วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด้านนอก)–ถนนอารบัท–สนามบินโดโมเดโดโว
พิเศษ รับประทานอาหารเย็นบนเรือ

เช้า
.......... น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม( )
นําท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ เพือเดินทางกลับสูเ่ มืองมอสโคว์
ด้ว ยรถไฟความเร็ ว สู ง (Sapsan Train 7nd Class No.......)
ระยะทางร่วม 1jj กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)

.......... น.
.......... น.

ออกเดินทางจากสถานี รถไฟเซนต์
ปี เตอร์สเบิรก์
เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงมอสโคว์
นํา ท่ า นถ่ า ยรู ป กั บ วิ ห ารเซนต์เ ดอะซาร์เ วี ย ร์( ด้า นนอก) (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR
SAVIOUR) วิหารทีสร้างขึ6 นเมือปี ค.ศ./L E ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที / เพือเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัย
ชนะและแสดงกตัญeุ ตาแด่พระเป็ นเจ้าที ทรงช่วยปกป้ องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 70 ปี เป็ นวิหารโดมทองทีใหญ่ทีสุด
ในรัสเซีย ตั6งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น6ํ ามอสโคว์ รอบๆ
วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็ นรูปนักรบโบราณกับกษัตริยท์ ี
สวยงามและเหมือนจริงปั จจุบนั วิหารนี6 ใช้ในการประกอบ

กลางวัน

คํา

พิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย
*** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***
จากนั6นนําท่านเดินทางสู่ยา่ นถนนอารบัท ชือถนนนี6 ปรากฏมาตั6งแต่
ศตวรรษที /0 ในอดีตเป็ นทีอยูข่ องชนชั6นขุนนาง และศิลปิ นทีมีผู ้
อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัทเป็ นย่านทีพักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต์
ปั จจุบนั ถนนอารบัท กลายเป็ นถนนคนเดินทีมีชือเสียงทีสุดของรัสเซีย เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน และ
เป็ นแหล่งของศิลปิ นและจิตรกร และเป็ นแหล่งพบปะของผูค้ นในเมือง รวมถึงยังเป็ นทั6งย่านการค้าและ
แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจําหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของทีระลึกต่างๆ และ ร้านกาแฟอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา บนเรือ (37)

พิเศษ รับประทานอาหารเย็นบนเรือRadisson Cruiseเป็ นเรือทีมีรปู ลักษณ์สวยงามทันสมัย ให้ ทา่ น
ได้ รับประทานอาหารคํ*าพร้ อมชมบรรยากาศแม่นํ 2ามอสโคว์ และวิวทิวทัศน์ในยามคํ*าคืน

หลังจากนันนําท่านเข้าสูท่ ีพัก HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรือเทียบเท่า(คืนที p)
วันทีหกของการเดินทาง

มอสโคว์ – ตลาดอิซมาลอฟสกี – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม( 0)
นํ าท่านเดิ นทางสู่ตลาดอิซมาลอฟสกี ตลาดศูนย์กลางทีใหญ่ ทีสุดของเมือง และตลาดหัตถกรรมทีใหญ่
ทีสุดในมอสโคว์ ให้ท่านได้อิสระช๊อปปิ6 งของฝากสินค้าพื6 นเมืองต่างๆมากมายทีมารวมไว้อยูท่ ีนี ไม่วา่ จะเป็ น
ตุ๊ ก ตาแม่ ลู ก ดกหรื อ มาโตรชกา (Matryoshka), ผ้า คลุ ม ไหล่ , อํา พัน อัน เลื องชื อ และของที ระลึ ก ต่ า งๆ
มากมายทีเป็ นงานหัตถกรรมอันสวยงามของชาวรัสเซีย พร้อมทั6งให้ท่านได้อิสระชมความสวยงามของเมือง
มอสโคว์อย่างเต็มที

กลางวัน
3p.[j น.
31.7p น.

** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบินโดโมเดโดโว
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 975

วันทีเจ็ดของการเดินทาง
jh.[j น.

กรุงเทพฯ (สุววรรณภูมิ)

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*******************************************************************
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 1 – 34 เมษายน 7p63

ราคาต่อท่าน
ผูใ้ หญ่ พัก - ท่าน/ห้อง
เด็กอายุตาํ กว่า ปี พักกับ ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตาํ กว่า ปี พักกับ ผูใ้ หญ่
มีเตียง
เด็กอายุตาํ กว่า ปี พักกับ ผูใ้ หญ่
ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย. วเพิ.มท่านละ

ราคารวมตัว
,
, ,
-",

บาท
บาท
บาท

- ,

บาท
,,-

ราคาไม่รวมตัว
",#
",#
",#
,
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุ ญาตให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ6 นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียง***
*** การเดินทางในแต่ละครั6งจะต้องมีผูโ้ ดยสาร จํานวน 25 ท่านขึ6 นไป หากจํานวนผูโ้ ดยสารตํากว่า 20 ผูใ้ หญ่ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิoในการเลือนการเดินทางหรือ เปลียนแปลงราคา
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิoในการเปลียนแปลงราคาหากสายการบินเปลียนแปลงราคาหลังจากออกราคานี6 ไปแล้ว
*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมทียุโรปอาจจะไม่มี ลูกค้าจําเป็ นต้องจ่ายห้องพักเดียวเพิม (Single)
*** กรณีหอ้ งพักต่างประเภทกัน เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple
Room) หรือ ห้องพักเดียว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชั6น เนื องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทห้องแต่ละ
ชั6นกันไป แตกต่างกัน
อัตรานีรวม
* ค่าพาหนะและนําเทียวตามรายการ
* ค่าตัวy โดยสารเครืองบินตามรายการ
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
* ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
* ค่าห้องพักโรงแรม " ท่านต่อห้อง
* นํ6าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน กก.
* ค่าประกันอุบตั ิเหตุหรือเสียชีวติ ด้วยอุบตั ิเหตุเท่านั6น คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน /,
(แบบกรุป๊ ทัวร์) เงือนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์ทีทางบริษัทฯ จัดทํา

,

บาท

อัตรานีไม่รวม!!!
* ค่าทําหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวทีไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าภาษี มลู ค่าเพิม % และภาษี หกั ณ ทีจ่าย %
** ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิน (โดยประมาณ 1ดอลล่าร์สหรัฐ($USD) ตลอดทริป/คน)
** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกนํ6าเปล่า
* * ค่าภาษี น6ํามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีก!!!!

การชําระเงินและการยกเลิก
* บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจําท่านละ " ,
บาท หากท่านยินดีมดั จําการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืน
มัดจําทั6งหมด (เนื องจากเป็ นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ / %) ส่วนทีเหลือชําระก่อนเดินทาง
" วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoในการคืนเงินทั6งหมดไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

เงือนไขการยกเลิก
ค่ามัดจําทัวร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตัวy เครืองบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทางยกเลิกหรือไม่
สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตามเงือนไขตามนี6

การยกเลิก
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 6j วันทําการคืนค่ามัดจํา 7j,jjj.- บาท.
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า [j-pj วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจําทังหมด 7j,jjj.-บาท
- กรณีออกตั tวแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทีไม่สามารถเดินทางได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิuในการคืนค่า
ตั tว(Non Refund)เนืองจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 3-7i วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทงหมดเพราะเป็
ั
นช่วงพีค
(เทศกาลปี ใหม่)
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศรัสเซีย บริษทั ฯจะไม่มีการ
คืนเงินทังหมด
การสะสมไมล์ของสายการบิน
* การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 0 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ในเครือ
Star Alliance ได้ 0 % เช่นกัน
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ ลาก/เข็นได้) ทีจะบรรทุกใส่ใต้ทอ้ งเครืองบิน นํ6าหนักไม่เกินท่านละ
กิโลกรัม (หาก
นํ6าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่ น
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั6นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
*กระเป๋าสําหรับหิ6 วขึ6 นเครือง สายการบินอนุ ญาตให้ได้ไม่เกิน กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน //0 เซนติเมตร
หรือ "0 เซ็นติเมตร (E. 0 นิ6 ว) x 56 เซนตเมตร ("/.0 นิ6 ว) x 46 เซนตเมตร (/L นิ6 ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครืองได้ แค่ท่านละ / ใบ/ท่านเท่านั6น และ หิ6 วขึ6 นเครืองได้ / ใบ/
ท่านเช่นกัน
หมายเหตุ
/. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีลูกค้าเดินทางไม่ถึง " ท่าน
". ขอสงวนสิทธิoการเก็บค่านํ6ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึ6 นก่อนวันเดินทาง
. ขอสงวนสิทธิoในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เนื องจากสาเหตุต่างๆ

7. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั6งสิ6 น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
0. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั6งสิ6 น หากว่ามีการนําสิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั6งในประเทศและต่างประเทศ ซึงอยู่
นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
I. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ทีเหนื อการณ์ควบคุม
. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั6งสิ6 น หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนื องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
L. เมือท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ท6งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั6งหมด

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้ อมูลตรงนีท$ างบริษัทฯ จะนําลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สํ าคัญมาก
ข้ อให้ ทุกท่ านข้ อมูลตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)0
. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์.................................................................................................................
. คณะชือ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์........................................................................................................................
". จํ านวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
ํ หร ับเด็กทีอ
< ไปต้องนอนมีเตียง
***เนือ
% งจากทางโรงแรมแจ้งสา
% ายุตงแต่
ั<
7 ปี ขึน

).เบอร์ติดต่อ ......................................................................................
พร้อมทั-งได้อ่านรายละเอียดเงือนการเดินทางทั-งหมด โดยครบถ้วน
2.ประเภทห้องพัก
". ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน(TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็ นแบบ เตียง)หรือ(DBL) ............ห้อง
". ห้องพัก เด็กพักกับ ผูใ้ หญ่…….....ห้อง
"." ห้องพัก เด็กพักกับ ผูใ้ หญ่…….....ห้อง(มีเตียง)
".) ห้องพัก เด็กพักกับ ผูใ้ หญ่…….....ห้อง(ไม่มีเตียง)
".2ห้องพักผูใ้ หญ่"ท่าน (TRP)เตียงเสริม ………..ห้อง
".8ห้องพัก = ท่าน (SGL) ………ห้อง
8. อาหาร
ไม่ทานเนื- อวัว
ไม่ทานเนื- อหมู
อืนๆ............................................................
9. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสวิรตั ิ

เคยประเทศ.......................................................

>. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 2@% (ถ้ามี) ...............................
A. ต้องการเลือกทีนัง
ริมทางเดิน
ริมหน้าต่าง อืนๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยงั ไม่สามารถการันตีได้ เลย)

ลงชือ ผูจ้ อง.....................................................................................................
*** กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางภายใน 9 วัน หลังจากทําการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อนเดินทาง 9 วัน***

