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ว ันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
พระราชวังเครมลิน
SJT 13 # Tokyo – Lavender – Free Day By: Thai Lion
Air (SL) เริม
่ ต้นที่ 14,444.- พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี่

จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิ ล
ละครสัตว์รัสเซีย
ป้ อมปี เตอร์ แอนด์พอล
มหาวิหารเซนต์ไอแซค
พระราชวังฤดูร้อน )ปี เตอร์เอฟ(
พระราชวังแคทเธอรี น
พระราชวังฤดูหนาว
)พิพิธภัณฑ์เเอร์ มิเทจ(

รายการ
1

B

L

 กรุ งเทพฯ – มอสโก SU 271 : 10:00-16:00 น.

2 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหาร

 

D

โรงแรม



โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว



โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว

เซนต์บาซิ ล –เนินเขาสแปร์ โร่ ละครสัตว์ –โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ –

3 ตลาดอิสไมลอฟ -Metro Tour – ถนนอารบัต – Train to St.Pertersburg

โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว

 



4 ป้ อมปี เตอร์ แอนด์พอล – เรื อรบหลวงออโรร่ า – มหาวิหาร

โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว

เซนต์ไอแซค – มหาวิหารคาซาน -ถนนเนฟสกี้ –โบสถ์หยดเลือด-ล่องเรื อแม่น้ าํ  



เนวา

5 พระราชวังฤดูร้อน )ปี เตอร์ เอฟ(– พระราชวังแคทเธอรี น

 



โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว
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6 พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เเอร์ มิเทจ)
Pulkovo Airport - Sheremetyevo Airport 15:05-16:50 น.

 

 Sheremetyevo Airport - Bangkok 19:15-08:35 น.(+1)
7 SU 270 08.35 นเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ .

<นัง่ รถไฟด่วน Sapsan High-Speed Train และบิ นภายใน 1 เที่ยวบิ น>
<พักมอสโกติ ดกัน 2 คืน พักเินตปปีเตอรป สเบิ รปก ติดกัน +3 คืน ไม่ตอ้ งย้ายโรงแรมกันบ่อยๆ>

Day 1
กรุ งเทพฯ มโสโก –( - / - / D )
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ าโากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตโร์ สายการบิน AEROFLOT (SU)
มีบริการโาหารร้ โนพร้ โมเครื่โงดื่มบนเที่ยวบิน
กรุ งเทพฯ มโสโก –( SU 271 : 10:00 – 16:00 น. )
ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว(มโสโก )

Day 2
มโสโก พระราชวังเครมลิน –– พิพิธภัณฑ์ โาร์ เมโรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์ บาซิล )ด้ านนโก(– เนินเขาสแปร์ โร่ โบสถ์ –
การแสดงละครสัตว์ –เซนต์ซาเวียร์ ( B / L / D )
พระราชวังเครมลิน

รับประทานโาหารเช้ า ณ ห้ โงโาหารขโงโรงแรม

นําท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ าํ มอสโก และ
แม่น้ าํ เนกลิน นายา สร้า งขึ้ น เพื่อเป็ นที่ป ระทับของพระเจ้า ซาร์ ผู้
ครองเมืองทุกพระองค์ จนกระทัง่ สมัยของพระเจ้าปี เตอร์ มหาราชที่
ทรงย า้ ยเมือ งหลวงไปอยู่น ครเซนต์ปี เตอร์ ส เบิร์ ก จนเมื ่อ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบคอมมิวนิ สต์จึงได้ยา้ ยเมือง
หลวงกลับมา
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ระฆังพระเจ้ าซาร์ ว่ากันว่าเป็ นระฆังที่ใหญ่ที่ในโลก สูง 6.14

จัตุรัสมหาวิหาร ซึง่ เป็ นที่ตงของวิ
ั้
หาร 3 หลังที่สาคัญ คือ โบสถ์

เมตร หนัก 200 ตัน ซึง่ ตังใจว่
้ าถ้ าระฆังใบนี ้หล่อเสร็ จสมบูรณ์ ก็

อันนันซิเอชัน่ (Cathedral of the Annunciation) โบสถ์อาร์คา

จะได้ นาไปแขวนไว้ ที่ หอระฆังอีวาน ซึง่ อยูภ่ ายในเครมลินใกล้

เกล (Cathedral of St. Michael the Archangel) และโบสถ์ที่

กับจุดที่วางระฆังในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นหอระฆังขนาดใหญ่และสูง

เก่าแก่และสาคัญทีส่ ุดในเครมลินก็คือ Cathedral of The

ที่สุดในเครมลินแต่เนื่องจากเกิดการผิดพลาดขึ ้นในขันตอนของ
้

Dormition หรื อรู้จกั กันในชื่อโบสถ์อสั สัมชัน (Assumption)

การหล่อทีใ่ กล้ จะเสร็ จสมบูรณ์ เกิดการร้ าวและแตกหักออกมา

สร้ างเพื่อเป็ นทีร่ ะลึกถึงการสิ ้นพระชนม์ของพระแม่มารี ย์ ผู้ให้

ก่อน จึงได้ นาระฆังใบนี ้มาตังที
้ พ่ ื ้นพร้ อมกับชิ ้นส่วนทีแ่ ตกออก

กาเนิดพระเยซู และยังคงใช้ เป็ นสถานที่ประกอบพิธีสาคัญต่างๆ

ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ สร้ างขึ ้นในปี 1586 และเป็ นผลงานชิ ้น

หอระฆังพระเจ้ าอีวาน เป็ นหอสูง 81 เมตร มีโดมสีทองอยูบ่ น
ยอด มีระฆังทังหมด
้
34 อัน แขวนลดหลัน่ กันมาตามชันต่
้ างๆ
ถือว่าเป็ นหอระฆังทีส่ ูงที่สุด สร้ างขึ ้นมาระหว่างคริ สศตวรรษที่
17-19 สมัยที่พระเจ้ านโปเลียนบุกยุกเครมลินได้ สาเร็ จในปี ค.ศ.
1812 ก็ได้ ทาลายหอระฆังแห่งนี ้ แต่เนือ่ งจากเป็ นอาคารที่สร้ าง
ค่อนข้ างแข็งแรงจึงอยูไ่ ด้ มาถึงทุกวันนี ้

เอกของ Andrei Chokhov ผู้เชี่ยวชาญด้ านปื นใหญ่ที่ได้ รับการ
ยอมรับ ดูจากชื่อก็นา่ จะทราบว่าปื นนี ้สร้ างขึ ้นตามโองการของ
พระเจ้ าซาร์ในสมัยนัน้ นัน่ คือ Feodor Iannovich ตื่นตะลึงกับ
ลากล้ องขนาด 890 มิลลิเมตรทีน่ า่ จะเป็ นหนึง่ ในปื นใหญ่ทใี่ หญ่
ที่สุดในโลก แต่ปืนนี ้ไม่เคยใช้ งาน และตังอยู
้ อ่ ย่างสงบในจัตรุ ัส
Ivanovskaya มาตังแต่
้ ปี 1960
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พิพิธภัณฑ์ โาร์ เมโรี่
เข้า ชมสถานที ่เ ก็บ สมบัต ิล้ าํ ค่า กว่า 4,000 ชิ ้น วัต ถุล้ าํ ค่า
ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงถึงความมัง่ คัง่ และมีคุณค่าสูงของงาน
ฝี มือ ประกอบด้วยบรรดาศาสตราวุธต่างๆ เครื่ องป้ องกัน ตัว
หมวก เสื้ อเกราะที่ใ ช้ร บในสมรภูมิ เครื่ อ งเงิน ทอง เพชร
พลอย เครื่ องทรงของกษัตริ ยพ์ ระเจ้าซาร์ และซารี น่ า ซึ่ งหาดู
ได้ยากยิ่ง
รับประทานโาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จัตรุ ัสแดง
เวทีของเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์รัสเซีย สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ถ่ายรู ปกับสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่อยู่รายรอบ
จัตุรัสแดง ความยิ่งใหญ่และความสวยงามของทัศนี ยภาพของจัตุรัสแดง สะท้อนให้เห็นความเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ
รัสเซียได้เป็ นอย่างดี ความยิง่ ใหญ่บวกกับศิลปะและความงาม
วิหารเซนต์บาซิล
นําถ่ายถ่ายรู ปกับ วิหารเซนต์บาซิ ล สร้ างในสมัยพระเจ้าอีว านที่ 4
จอมโหด ด้ว ยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสนั สวยงาม
ถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซียเลย เพราะใครมาที่มอสโก
สิ่งแรกที่ตอ้ งขาดไม่ได้เลยก็คือการได้มาเที่ยวที่จตุรัสแดง
และถ่ายรู ปคู่กบั วิหารเซนต์บาซิลแห่งนี้
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ห้ างสรรพสินค้ากุม "GUM" ถือเป็ นแห่งพักพิงที่ดีที่สุด
สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินตระเวนถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรัสแดงกัน
จนเหนื่อย รวมถึงเป็ นจุดนัดพบหรื อรวมตัวกัน เป็ นห้างที่
ภายนอกดูสวยงามตระการตา สร้างได้วจิ ิตรรับกับอาคารที่
ยิง่ ใหญ่ที่อยูบ่ ริ เวณโดยรอบ
โบสถ์ เซนต์ซาเวียร์ แวะถ่ายภาพมหาวิหาร ตั้งอยูใ่ กล้กบั จตุรัส
แดง สร้างเป็ นอนุ สรณ์ที่รัสเซียมีชยั ชนะต่อกองทัพนโปเลียน
ในปี ค.ศ.1812 เคยถูกทําลายมาแล้ว แต่เนื่ องจากความศรัทธา
ของประชาชนได้ร วมรวมบริ จาคเงิ น กัน และได้บู ร ณะ
สร้ างใหม่ท้ งั หมด แต่ให้เป็ นเหมือนกับรู ปแบบเดิ ม ปั จจุ บัน
เป็ นวิหารที่ยงั ใช้ประกอบทําพิธีการทางศาสนาอยู่ใน ( หากมี
พิธีกรรมทางศาสนา จะไม่สามารถเข้าชมภายในได้ )

เนิ น เขาสแปร์ โร่ แวะถ่ า ยรู ป ที่ ชุ ด ชมวิ ว บริ เวณที่ มองเห็ น
ทัศนียภาพของนครมอสโกที่อยู่เบื้องล่าง ปั จจุบนั พื้นที่ดงั กล่าว
เป็ นที่ ต้ งั ของมหาวิทยาลัย มอสโก และเป็ นจุด ชมวิวของเมื อง
มอสโก ที่ คู่ รั ก นิ ย มมาถ่ า ยภาพแต่ ง งาน รวมถึ ง เป็ นจุ ด ที่
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการชมบรรยากาศของ
มอสโก
การแสดงละครสัตว์รัสเซีย
ชมการแสดงโชว์ต่างๆ ที่ตื่นตาตื่นใจในแบบของ Russia Circus มี
ทั้งการแสดงของสัตว์ต่างๆ ที่ได้รับการฝึ กหัดมาอย่างดี อาทิเช่น ม้า
หมี สุนขั เสือ และการแสดงกายกรรมอันน่าตื่นเต้นจากนักแสดงที่
มากความสามารถ ซึ่งหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกสนาน
ตื่นเต้นและความบันเทิงแก่ทุกท่านได้เป็ นอย่างดี
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รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว )มโสโก(

Day 3
ตลาดโิสไมลโฟ สถานีรถไฟใต้ ดิน –– ถนนโารบัต – นั่งรถไฟสู่ เมืโงเซนต์ปีเตโร์ สเบิร์ก ( B / L / D )
รับประทานโาหารเช้ า ณ ห้ โงโาหารขโงโรงแรม
ตลาดโิสไมลโฟ หรืโ Izmailovsky Market
เป็ นตลาดที่น่าเดิน เวลาไปเมืองไหน แล้วมีโอกาสได้ไปเดินตลาดของเมือง
นั้นๆ ก็จะทําให้เราได้สัมผัสวิถีชีวิต ของคนเมืองนั้นได้เป็ นอย่างดี ตลาด
กลางแจ้ง ดูโปร่ งโล่งเดินสบาย เป็ นตลาดที่สาํ หรับนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติ
และคนรัสเซียเองก็มาเดินหาซื้อของที่นี่ดว้ ยเช่นกัน มีของหลากหลายให้
เลือกซื้อเลือกชม เหมาะสําหรับเดินหาซื้อของฝากกลับเมืองไทยเป็ นอย่าง
ยิง่
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมโสโก
นําท่านสัมผัสชชีวิตชาวมอสโกในการนัง่ รถไฟใต้ดิน ซึ่งได้รับการยกย่อง
จากทัว่ โลกว่าเป็ นสถานี รถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานี
จะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในปัจจุบนั รถไฟใต้ดินที่กรุ งมอสโกมีถึง 11
สาย 156 สถานี ด้วยความยาวทั้งหมด 26 กิโลเมตร
ถนนโารบัต
ถนนคนเดินที่เป็ นย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่ น ร้านค้า ของที่ระลึก ร้าน
นัง่ เล่น อาทิ แมคโดนัล แมคคาเฟ สตาร์บคั ร้านนม ฯลฯ ทั้งยังมีศิลปิ นมา
นัง่ วาดรู ปเหมือนรู ปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้วย
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รับประทานโาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (โาหารไทย)
นั่งรถไฟ HIGH SPEED TRAIN : SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตโร์ สเบิร์ก ใช้ เวลาประมาณ ชั่วโมง 4
รับประทานโาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว เซนต์ปีเตโร์ สเบิร์ก()

Day 4
เซนต์ปีเตโร์ สเบิร์ก –ป้โมปี เตโร์ แโนด์ พโล –เรืโรบหลวงโโโรร่ า - มหาวิหารเซนต์ไโแซค
โบสถ์ หยดเลืโด – ถนนเนฟสกี้ – ล่ องเรื อแม่ นา้ เนวา ( B / L / D )
รับประทานโาหารเช้ า ณ ห้ โงโาหารขโงโรงแรม
ป้โมปี เตโร์ แโนด์ พโล ถือว่าป็ นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของ

เรืโรบหลวงโโโรร่ า แวะถ่ายรู ปกับเรื อรบหลวงออโรร่ า ได้ชื่อว่า

เมือง สร้างเพื่อป้ องกันการรุ ก รานจากศัตรู ปั จจุบันเป็ น

เป็ นเรื อรบที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย โดยเป็ นเรื อลาดตระเวนที่รับ

พิพิธภัณฑ์ที่ใช้ฝังหลุมพระศพของพระเจ้าปี เตอร์มหาราช

ใช้ชาวรัสเซียมายาวนาน ปัจจุบนั เรื อออโรร่ าได้ปลดประจําการ

และพระบรมศานุ ว งศ์แห่ งราชวงศ์โรมานอฟ ถือว่าเป็ น

กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติศาสตร์ของเรื อรบในรัสเซีย

สถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ หลายอย่างของ

อาวุธที่ใช้ในการรบ แล ะเปิ ดให้เข้าชมห้องทํางานต่างๆ ภายใน

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เรื อ
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มหาวิหารเซนต์ไโแซค
นําท่านเข้าชมมหาวิหารที่ยงิ่ ใหญ่ สร้างในปี ค .ศ.1712 โดยมีโดมทองเป็ นเอกลักษณ์ ในสมัยพระเจ้าอ
เล็กซานเดอร์ที่ 1 เฉพาะยอดโดมใช้ทองคําแผ่นปิ ดหนักรวม 100 กิโลกรัม ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน
ถึง 40 ปี ปัจจุบนั วิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็ นหนึ่งในโบสถ์ที่งดงามที่สุดในโลก
รับประทานโาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
โบสถ์หยดเลืโด

ถนนเนฟสกี้

คล้ายกับวิหารเซนต์บาซิลที่มอสโก จุดประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็ น ปัจจุบนั เป็ นถนนสายหลักของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็ นทั้ง
การแสดงความเคารพต่อสถานที่ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบ ย่านการค้า ย่านที่อยูอ่ าศัย ที่ต้งั ของพระราชวัง โรงละคร
ปลงพระชนม์ โดยผูก้ ่อการร้ายขว้างระเบิดใส่รถม้าจนทําให้พระองค์ โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญอีกมากมาย โดยมี
บาดเจ็บสาหัสตรงบริ เวณดังกล่าว

จุดเด่นอยูท่ ี่สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรี ยงราย
อยูส่ องข้างทาง

ล่ องเรือแม่ นา้ เนวา
ชมความงามของทัศนียภาพและสถาปั ตยกรรมอาคารต่างๆ ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ งแม่น ้าเนวา แม่นา้ สายหลัก
ของเมืองนี ้
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รับประทานโาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว เซนต์ปีเตโร์ สเบิร์ก()

Day 5
พระราชวังฤดูร้โนเปโตรวาเรส )ปี เตโร์ เโฟ(– พระราชวังแคทเธโรีน

(B/L/D)

รับประทานโาหารเช้ า ณ ห้ โงโาหารขโงโรงแรม
พระราชวังแคทเธโรีน
สร้างขึ้นในสมัยพระนางแคทเธอรี นที่ 1 ในพระเจ้าปี เตอร์ม
หาราช ในครั้ งนั้น พระราชวังแห่ ง นี้ ยัง เป็ นเพี ย งอาคาร
ขนาดเล็ก จนกระทัง่ พระนางเอลิซาเบธผูเ้ ป็ นพระราชธิดา
ได้ป รั บ เปลี่ ย นให้ ก ลายเป็ นพระราชวัง ขนาดใหญ่ ที่ มี
สถาปัตยกรรมแล ะการออกแบบภายในที่วิจิตรงดงามตาม
พระราชวังฤดูร้โนปี เตโร์ เโฟ หรืโ เปโตรควาเรสต์

แบบฉบับ ของชนชั้น ปกครองที ค วามมั่ง คั่ง ตัว อาคาร

สร้ างในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช โดย PETERHOF เป็ น ภายนอกเป็ นสี ฟ้าสดใสเน้น ให้เห็นลวดลายการตกแต่งสี
ภาษาดัตช์ แปลว่าบ้านของปี เตอร์ ซึ่งพระองค์ใช้เป็ นที่พกั ผ่อน ขาวสลับทองที่ สวยงาม ไเไลท์สําคัญในการชมภายใน
สําหรับล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวัง พระราชวังแห่ งนี้ ได้แก่ ห้องอําพัน (AMBER ROOM) ที่มี
นี้ มีค วามงดงามยิ่ง กว่าพระราชวังแวร์ ซายส์ในฝรั่งเศส เพื่อ ความหรู หรา ตกแต่งฝาผนังด้วยโมเสกสี อาํ พัน ซึ่งใช้เวลา
แสดงออกถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของรัสเซีย

ในการก่อสร้างใหม่ดว้ ยความประณี ตถึง 20 ปี แทนที่ห้อง
อําพันเดิมซึ่งสูญเสียไปหลังจากการบุกรุ กของนาซี

รับประทานโาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว เซนต์ปีเตโร์ สเบิร์ก()

Day 6
พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) –สนามบินพูลโคโว่ – สนามบินเชเรเมเตียโว กรุ งเทพฯ –( B / L / - )
รับประทานโาหารเช้ า ณ ห้ โงโาหารขโงโรงแรม
พิพธิ ภัณฑ์เเโร์ มเิ ทจ

)พระราชวังฤดูหนาว(

เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่ งแรกของรัสเซียที่ให้ค นเข้าชม เป็ นห้องแสดง
ภาพชื่ อ ว่ า “HERMITAGE” ของพระนางแคทเธอรี นมหาราช
ปั จจุบนั มีของที่ จดั แสดงกว่า 3 ล้านชิ้น และเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่
ที่สุดของรัสเซียอีกด้วย
หลังรับประทานโาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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เดินทางสู่ สนามบิน เพื่อบินกลับสู่ มโสโก
เซนต์ปีเตโร์ สเบิร์ก มโสโก –(SU019 : 15:05 – 16:35) )แวะเปลีย่ นเครื่โง(
เซนต์ปีเตโร์ สเบิร์ก มโสโก –(SU019 : 15:25 – 16:50) )แวะเปลีย่ นเครื่โง( *สาหรับพิเรียด 22-28 ต.ค. 62
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
มโสโก กรุงเทพฯ – (SU270 : 19:15 – 08:30 น.)
มโสโก กรุงเทพฯ – (SU270 : 19:15 – 08:20 น.) *สาหรับพิเรียด 22-28 ต.ค. 62

Day 7
กรุ งเทพฯ
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
***********************************
** รายการเข้าชมสถานที่อาจสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม **

โัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
17-23 ตุลาคม 2562
22-28 ตุลาคม 2562

ท่ านละ

พักเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

62,900 บาท

7,500 บาท

โัตราค่าบริการรวม

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไปบ ชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่ากลั
ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศรัสเซีย ชั้นประหยัด ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ

ค่าตัว๋ รถไฟความเร็ วสูง SAPSAN เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก มอสโก
ค่าที่พกั ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับเทียบเท่า

ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ

นํ้าดื่มบริ การตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางตามเงื่อนไขกรมธรรม์ การประกันการเดินทางหมู่คณะ
โัตราค่าบริการไม่รวม



ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ รวมท่านละ 50 USD
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ-
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ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนดและสายการบินเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมทําหนังสือเดินทาง

ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่

ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสู ญหายจาก (
มิจฉาชีพ ที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน)
เงื่โนไขในการจโงทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุ ณาชําระเงินมัดจําท่ านละ 30,000 บาท หลังจองภายใน 3 วัน( พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง(
2. ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
อัตราค่าเดินทางและตัว๋ โดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิเศษ บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องออกตัว๋ โดยสาร ตามเงื่อนไขและกําหนด
ของสายการบิน ดังนั้น จะไม่สามารถขอรี ฟันด์หรื อคืนเงินได้ทุกกรณี หากท่านมีความจําเป็ นต้องยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําบางส่วน หรื อทั้งหมด โดยพิจารณาตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ที่ผเู้ ดินไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงิน ทั้งนี้โดย
หักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ รายการท่องเที่ยวบางสถานที่ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั
และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่น ภัย
ธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุ ไว้โดยทั้งหมด
5.ในกรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใด
กรุ ณาแจ้งและสอบถามมายังบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ควรจะให้บริ ษทั ฯ ยืนยันสถานะการเดินทาง ก่อนที่ท่านจะสํารองยานพาหนะ



