EHC-TK-8D-GRDRUSSIA

8 วัน แกรนด์ รัสเซีย
(มอสโคว์ – ซากอส – เซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก)

โปรโมชั่นพิเศษ.....สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ปี 2019
(บินเข้ ามอสโคว์ – บินออกเซ็นต์ ปีเตอร์ )

เริ่มต้ น 62,000 บาท
(คนไทยไม่ ต้องทาวีซ่า รวมทิปทุกอย่ างแล้ ว)
มอสโคว์ (พักค้ าง 2 คืน) – ซาร์ กอร์ ส – พระราชวังเครมลิน – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซ็นต์ บาซิล
– ละครสั ตว์ Russian Circus – รถไฟความเร็วสู ง สู่ เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก
พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มเิ ทจ – พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ – ดินเนอร์ ในพระวังนิโคลาส – มหาวิหารเซ็นต์ ไอแซค
ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล – พระราชวังแคทเธอรีน
ราคาทัวร์ 62,000 บาท : 13-20 ก.ย./ 10-17 ต.ค./ 15-22 ต.ค./ 22-29 ต.ค./ 8-15 พ.ย./ 15-22 พ.ย. 2562
ราคาทัวร์ 65,000 บาท : 15-22 มิ.ย. / 26 ก.ค.- 2 ส.ค. 2562

EHC-TK-8D-GRDRUSSIA

8 วัน แกรนด์ รัสเซีย
(มอสโคว์ – ซากอส – เซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก)
วันแรก

กรุ งเทพมหานคร

18.30 น.
21.45 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวสี ่ วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันทีส่ อง

อิสตันบูล – มอสโคว์ – เข้ าชมพระราชวังเครมลิน

04.00 น.

10.45 น.

เดิ นทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK413 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูล
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินวนูโคโว้ (VKO)โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส
สายการบินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินวนูโคโว้ ประเทศรัสเซี ย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิ น (The Kremlin) สัญลักษณ์ แห่ งอํานาจและความยิ่งใหญ่ของรั สเซี ย ชม
สถาปั ตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็ นจุดกําเนิ ดแห่ งประวัติศาสตร์ รัสเซี ย ที่มีอายุยาวนาน
กว่า 850 ปี และถูกอนุรักษ์ไว้เป็ นมรดกโลกโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1990 นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์ เมอร์ รี่
แชมเบอร์ (Armoury Chamber) ซึ่ งเป็ นที่เก็บสมบัติล้ าํ ค่าของกษัตริ ยร์ ัสเซี ย เครื่ องราชกุธภัณฑ์ ชุ ดเครื่ องทรง
ราชาภิเษก มงกุ ฎของพระเจ้าซาร์ เครื่ องเพชรและอัญมณี โบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และ
บัลลังก์แบบต่างๆของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่ องใช้ในพระราชสํานัก ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่ องเพชร
ชื่ อก้องโลก FABERGE ช่ างในราชสํานักรัสเซี ย ที่ลน้ เกล้ารัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่ องใช้และ
เครื่ องประดับ เป็ นจํานวนมาก จนทํา ให้ป ระเทศสยามเป็ นชาติ เดี ย วในเอเชี ย ที่ มี ชิ้ นงานของ FABERGE
ครอบครองมากที่สุด จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ (Moscow University) หนึ่งในตึกเจ็ด
พี่นอ้ งที่สูงเสี ยดฟ้า สร้างขึ้นสมัยยุคสตาลิน ในปี ค.ศ.1755 เป็ นสถาบันที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์ ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของ
รัสเซี ย บริ เวณด้านหน้าเป็ นเนิ นเขาสู ง และมีจุดชมวิวที่สวยงามเรี ยกว่า สแปโรว์ ฮิล (Sparrow Hills) สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุ งมอสโคว์ได้เกือบทั้งหมด

07.50 น.
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Holiday Inn Seligerskaya / Holiday Inn Tagansky Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ าง คืนที่ 1)
วันทีส่ าม

ซาร์ กอร์ ส– จัตุรัสแดง –

– มหาวิหารเซ็นต์ บาซิล – ช้ อปปิ้ ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอร์ส) ซึ่ งอยูห่ ่างจากกรุ งมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ
70 กิ โลเมตร ระหว่างทางท่านจะเพลิ ดเพลิ นกับทิ วทัศน์ที่ร่มรื่ นงดงามไปด้วยป่ าสนและไม้เนื้ ออ่อนที่ใช้ทาํ
ตุก๊ ตามาทรอสก้า หรื อ ตุก๊ ตาแม่ลูกดก นําท่านเข้าชมวิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็ นศูนย์รวมชาว
ศริ สต์ นิกายออร์ โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย ชมหอระฆังเก่าแก่ บ่อนํ้ามนต์ศกั ดิ์สิทธิ์ และวิหารนักบุญเซนต์
เซอร์ เจียส (St. Sergius) ก่อนกลับมีเวลาให้ท่านได้เลื อกซื้ อของฝาก จําพวก ผ้าคลุมไหล่ งานไม้ต่างๆ และ
ตุ๊กตามาทรอสก้า ซึ่ งมีตน้ กําเนิ ดที่เมืองซาร์ กรอสแห่ งนี้ ได้เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งมอสโคว์
ถ่ายรู ปกับ
(The Cathedral of Christ Our Saviour)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ จัตุรัสแดง (Red Square) ที่มีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ การเมืองรัสเซี ย นําท่าน
ถ่ายรู ปกับสุ สานเลนิน (Lenin Mausoleum) ภายในมีโลงแก้วคริ สตัล ที่บรรจุศพอดีตประธานาธิ บดีเลนนิ น บุรุษ
ที่ชาวรัสเซี ยไม่มีวนั ลืม ชมนาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน จากนั้นนําท่านถ่ายรู ป
กับมหาวิหารเซ็นต์บาซิ ล (St. Basil’s Cathedral) สถาปั ตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซี ย ซึ่ งกษัตริ ยอ์ ีวานจอมโหดสั่ง
ให้ ส ร้ า งขึ้ น และให้ ค วัก ดวงตาของสองสถาปนิ ก ผู อ้ อกแบบวิ ห ารนี้ ออก เพื่ อทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถออกแบบ
สิ่ งก่อสร้ างใดๆ ให้สวยงามกว่านี้ ได้อีก วิหารนี้ ต้ งั ตระหง่านอยูใ่ จกลางเมือง เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ ของกรุ ง
มอสโคว์ จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ ห้างสรรพสิ นค้ากุม (Gum Department Store) ซึ่ งเป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่
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หรู หรามากที่สุดในรัสเซี ย เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมจากทัว่ โลก อาทิเช่น Hermes, Louis Vuitton, DIOR,
Zara, Burberry, Paul Smith, Cartier, etc. ซึ่ งเป็ นที่ชื่นชอบของเศรษฐีรัสเซี ย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่าง
งดงามหรู หรา อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว์ ความลง
ตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปั ตยกรรมหลากหลายรู ปแบบจนได้รับการยกย่องว่าเป็ นสถานี รถไฟ
ใต้ดินแห่ งเดี ยวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง โดยว่ากันว่า METRO ของที่นี่เป็ นทั้งสถานี รถไฟใต้ดิน เป็ นทั้ง
พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็ นหลุมหลบภัยในยามสงครามด้วย ได้เวลานําท่านช้อปปิ้ ง ณ ถนนอาราบัท (Arabat Street)
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
หลังอาหารค่า นาท่านชมละครสั ตว์ รัสเซียน เซอร์ คัส อันเลื่องชื่ อ

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Holiday Inn Seligerskaya / Holiday Inn Tagansky Hotel**** หรื อเทียบเท่า (พักค้ าง คืนที่ 2)
วันทีส่ ี่

เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก – เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ

เช้า
07.00 .
09.40 .
13.42 .

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกรุ งมอสโคว์ เพื่อเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก (St. Peterburg)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์ มิเทจ (Hermitage Museum) อดีตพระราชวังฤดูหนาวที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ
มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่ งนี้ เคยใช้เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซี ยของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการ
เจริ ญสัมพันธไมตรี ไทย รัสเซี ย พร้อมทั้งทรงร่ วมฉายพระฉายาลักษณ์กบั พระเจ้าซาร์ นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซี ย
อีกด้วย ปั จจุบนั พระราชวังนี้ ได้ถูกใช้เป็ นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้ น รวมทั้ง
ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปี กัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก ฯลฯ จัดเป็ น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

คํ่า
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นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Park Inn Pribaltiyskaya Hotel / Park Inn Pulkovskaya Hotel **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ห้า

เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก - พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ - มหาวิหารเซ็นต์ ไอแซค - ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปี เตอร์ ฮอฟ (Petrodvorets) หรื อที่ชาวรัสเซี ยเรี ยกว่า "ปิ เตียร์ โก๊ฟ" นั้นมีราก
ศัพท์มาจากภาษาเยอรมันแปลว่า "สวนของปี เตอร์ " นับเป็ นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร และเป็ นที่หนึ่ ง
ของความใหญ่โตที่สุดในรัสเซี ย ซึ่ งแสดงให้เห็ นการสื บทอดประเพณี สากล ความสําเร็ จ ความกล้าหาญ และ
ความเก่ งกาจ ตัวอย่างของกลุ่ มสถาปั ตยกรรม กลุ่ มประติมากรรม และกลุ่ มวิศวกรรมที่ สอดประสานกับภู มิ
ประเทศที่สวยงาม สร้างด้วยศิลปะผสมทั้งแบบเรอเนสซองส์ บารอก และคลาสสิ ก โดยใช้สถานิกวิศวกรจิตรกร
และปฏิมากรที่มีชื่อเสี ยงหลายท่าน พระเจ้าปี เตอร์ มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นใช้เวลาราว 10 ปี จนสวยงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ ซายน์ในฝรั่งเศส ห้องต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคําอร่ ามเรื องพร้ อม
ภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่ วนภายนอกเต็มไปด้วยพฤกษา
นานาพันธุ์ และสวนนํ้าพุอนั ตระการตา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมมหาวิหารเซ็ นต์ไอแซค (St. Issac Cathedral) สร้ างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทําด้วย
ทองคําแผ่นหนักถึ ง 100 กิ โลกรัม นับเป็ นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้ างด้วยโมเสค
สวยงาม รู ปเขียนไอคอนโบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์ แห่ งนี้ เป็ นที่นบั ถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่ องจากครั้งหนึ่ งตัวเมืองถูก
ถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซี จนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ็นต์ไอแซคแห่ งนี้ กลับอยูร่ อดปลอดภัย จากนั้น
นําท่านเข้าชมป้อมปี เตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่ งเป็ นสิ่ งก่อสร้างแห่ งแรกของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์
สเบิร์ก เคยใช้เป็ นคุกขังแมกซิ มกอร์ ก้ ี ผูป้ ระพันธ์บทละครเรื่ องเด็กกับพระอาทิตย์ในคุกแห่ งนี้ ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่
สุ สานสําหรับเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ ทุกพระองค์

ค่า

รับประทานอาหารค่าในพระราชวังนิโคลัส

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Park Inn Pribaltiyskaya Hotel / Park Inn Pulkovskaya Hotel **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)
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วันที่หก

เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน – มหาวิหารคาซาน – เข้ าชมโบสถ์ หยดเลือด

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ท่า นเดิ นทางสู่ เมื องพุช กิ้ น และเข้าชมพระราชวังแคทเธอรี น (Ekaterina Palace) ภายในพุช กิ้ นวิล เลจที่
สวยงามแห่ งหนึ่ งในรัสเซี ย ด้วยสถาปั ตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเด่ นของศิลปะแบบรัสเซี ยและ
ศิลปะแบบบาร็ อคมารวมกัน ตัวอาคารทาสี ฟ้าสดใส มีหลังคารู ปโดมสี ทองสุ กปลัง่ ภายในประกอบด้วยห้องหับ
ต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอําพัน (Amber room) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่ ม
รื่ นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเข้าชม มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) ตั้งอยูบ่ นถนนเนฟสกี้ ซึ่ งเป็ นถนนเส้นหลักของตัวเมือง มหา
วิหารแห่ งนี้ สร้ างขึ้ น ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ตรงกับช่ วงปี ค.ศ. 1708 สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ เมื่อปี ค.ศ.
1811 ในรู ปศิลปะแบบนีโอคลาสสิ ก เป็ นลักษณะรู ปทรงครึ่ งวงกลม มีเสาหิ นวางเรี ยงแถวยาวอย่างเป็ นระเบียบ
หลังจาก 10 ปี แห่งการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยคาซานกลายเป็ นสถานที่เพื่อมาสักการะบูชาที่ได้รับ ความนิ ยมเป็ น
อย่าง เนื่ องจากสาเหตุหนึ่ งมาจากเพราะตั้งอยู่ในใจกลางเมือง จึงทําให้ประชาชน หรื อนักท่องเที่ยวพบเห็ นได้
ง่าย และด้วยความสวยงามของมหาวิหารที่มกั จะเป็ นที่สะดุดตาของผูพ้ บเห็น โดยภายในมีรูป ไอคอนและพระ
แม่มาเรี ย (Our Lady of Kazan) ที่วาดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่ งตรงกับสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 ในช่วงที่ กรุ ง
มอสโกก่อตั้งเป็ นเมืองหลวง โดยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราชได้มีพระราชดํารัสให้นาํ รู ปไอคอนและพระแม่มาเรี ยมา
ไว้ที่นี่ นําท่านเข้าชมโบสถ์หยดเลือด (Savior on the blood/ resurrection Church) สร้างในปี ค.ศ.1883 มีลกั ษณะ
ของศิลปะแบบไบเซนต์ไทน์คล้ายกับวิหารเซนต์บาซิลที่มอสโก จุดประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็ นการแสดงความ
เคารพต่อสถานที่ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่2 ถูกลอบปลงพระชนม์ โดยผูก้ ่อการร้ายขว้างระเบิดใส่ รถม้าจนทํา
ให้พระองค์บาดเจ็บสาหัสตรงบริ เวณดังกล่าว จากนั้นมาถูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นจากเงิ นบริ จาคของประชาชนทัว่
ประเทศรัสเซี ย ใช้เวลาก่อนสร้างยาวนานว่า 20 ปี เป็ นงานศิลปะแบบรัสเซี ยดั้งเดิม ประดับประดาด้วยโมเสก
พร้ อมกับรู ปภาพโมเสกขนาดใหญ่ ยกั ษ์เป็ นจุ ดขายของที่ นี่อาจจะมี บ างทรงหลุ ดเสี ยไปตามกาลเวลาเพราะ
ในช่วงนี้โบสถ์หยดเลือดแห่ งนี้ ถูกกลุ่มคนสถาปนาให้ความงดงามของมันเป็ นเพียงโรงเก็บมันฝรั่งประจําเมือง
ใน ยุคมืดโซเวียต ก่อนจะมีการซ่ อมแซมครั้ งใหญ่ในช่ วงปี ค.ศ. 1990 และรัฐบาลก็เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์อย่าง
สมบูรณ์แบบเมื่อปี ค.ศ.1997 ให้นกั ท่องเที่ยวได้ยลโฉมอันงดงามนี้ได้อย่างเต็มตา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Park Inn Pribaltiyskaya Hotel / Park Inn Pulkovskaya Hotel **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 3)
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วันทีเ่ จ็ด
เช้า

เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก - อารามอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชม อารามอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Monastery) อดีตอารามยุคศตวรรษที่ 12 ถูก
ค้นพบโดยกษัตริ ยป์ ี เตอร์ ที่ 1 เมื่อปี ค.ศ.1710 โดยในปั จจุบนั ก็ยงั มีชาวรัสเซี ยเข้ามากราบไหว้สักการะองค์พระ
เยซู อยู่ นําท่านเดินถ่ายรู ปกับ อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าปี เตอร์ มหาราช (Bronze Horseman) เป็ นอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งแรกของ
นครเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก อนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ต้ งั ติดกับแม่น้ าํ เนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ใกล้สถานี รถไฟใต้
ดิน ก่อสร้างเป็ นอนุ สาวรี ยข์ องพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ผูเ้ ป็ นกษัตริ ยพ์ ระองค์แรกที่ได้ขนานนามว่า “มหาราช”
ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาพระนางแคทเธอรี นมหาราช
ภายหลังจากการขยายดินแดนของประเทศไปจรดทะเลดําสําเร็ จตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช
โดยมีการสลักพระนามไว้ที่ฐานของหินแกรนิตด้วย

12.30 น.
15.15 น.
18.45 น.
20.10 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินพลูโคโว่ (LED) นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ออกเดินสู่ นครอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK402 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ องเพื่อกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ TK64 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง)

วันทีแ่ ปด

กรุ งเทพฯ

09.40 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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8 วัน แกรนด์ รัสเซีย (มอสโคว์ – ซากอส – เซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก)
ราคาทัวร์ 62,000 บาท : 13-20 ก.ย./ 10-17 ต.ค./ 15-22 ต.ค./ 22-29 ต.ค./ 8-15 พ.ย./ 15-22 พ.ย. 2562
ราคาทัวร์ 65,000 บาท : 15-22 มิ.ย. / 26 ก.ค.- 2 ส.ค. 2562
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคูห่ รื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็ก
เด็กอายุ

-12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
2 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินผูใ้ หญ่ ( ผูใ้ หญ่ ) – หักค่าตัว๋ (BKK-IST-VKO // LED-IST-BKK )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ก.ย.-พ.ย.
มิ.ย.-ก.ค
62,000
65,000
5,000
7,000
59,000
62,000
23,000
23,000
20,000
20,000
85,000 – 100,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเทีย่ ว ประเทศรัสเซีย (ตามที่ระบุไว้ ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศรัสเซีย
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
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อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ซึ่ งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากคณะน้ อยกว่า 20 ท่าน ค่ าทัวร์ ปรับเพิม่ ขึน้ ท่านละ 3,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่า นถู ก ปฎิ เสธการเข้า หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ป ระกันภัยการ
เดิ นทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จ ัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุ มค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึ งไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหาย
ตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

8 วัน แกรนด์ รัสเซีย (บิน TK)
(มอสโคว์ – ซากอส – เซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก)
ราคาทัวร์ 62,000 บาท
ราคาทัวร์ 65,000 บาท
ลําดับที่

13-20 ก.ย.2562
22-29 ต.ค.2562
15-22 มิ.ย. 2562

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

10-17 ต.ค.2562
15-22 ต.ค.2562
8-15 พ.ย.2562
15-22 พ.ย. 2562
26 ก.ค.- 2 ส.ค. 2562
เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

สะสมไมล์

อาหาร (หากแพ้
อาหาร โปรดระบุ)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง........................................................................................ เอเย่นต์ ...............................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์.........................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................
*** กรุ ณาส่ งแฟกซ์ แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง และ สาเนาพาสปอร์ ตลูกค้ า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***

ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

