Nice of Russia 6 Days

มอสโคว์ - ซาร์กอส
ชมกรุงมอสโคว์-พระราชวังเครมลิน-จัตรุ สั แดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล
สนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลือ่ นโดยเหล่าสุนัขฮัสกี้
ช้อปป้ ิ งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

รับประทานอาหารค ่าร้าน Hard Rock Cafe
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

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
11.00 น.

14.00 น.
20.20 น.

วันที่สอง
เช้า

กลางวัน

8-13 ก.พ. / 21-26 มี.ค. / 30 พ.ค. - 4 มิ .ย.2563

กรุงเทพฯ - มอสโคว์
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ Row D
สายการบิ น Thai Airways เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
ออกเดิ นทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG974
เดิ นทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง รอรับสัมภาระเรียบร้อย จากนัน้ รถโค้ชรอรับท่าน
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Hotel Milan Moscow หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองโซกลนิ กิ Sokolniki ตัง้ อยู่ไม่ไกลจากกรุงมอสโคว์เพียง 7 กิโลเมตร ซึง่ เมืองนี้ได้รบั
ชื่อจากการเป็ นบ้านของนกเหยีย่ ว (Sokol ในภาษารัสเซียแปลว่าเหยีย่ ว) ทีส่ ร้างขึน้ โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซีม่ ิ
คาอิโลวิช (พระราชบิดาของพระเจ้าปี เตอร์มหาราช) ซึง่ ชื่นชอบในการล่าเหยีย่ ว ปั จจุบนั เป็ นสถานทีใ่ ห้ชาว
รัสเซียมาทากิจกรรมต่างๆ กันมากมายทัง้ สาหรับเด็กๆ และผูใ้ หญ่ ในช่วงหน้าร้อนจะเต็มไปด้วยความเขียว
ชอุ่มและดอกไม้หลากสีสนั ในช่วงหน้าหนาวจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหนา นาท่านสนุกสนานกับ กิ จกรรม
การนัง่ Dog Sledding หรือสุนัขลากเลื่อนโดยสุนัขฮัสกี้ สุนขั สายพันธ์พน้ื เมืองของรัสเซียหรือไซบีเรียน
ฮัสกี้ จัดเป็ นสุนขั ขนาดกลาง ขนฟูแน่น จัดอยูใ่ นกลุ่มสุนขั ใช้งาน มีตน้ กาเนิดทางตะวันออกของไซบี
เรีย เพาะพันธุม์ าจากสุนขั ในวงศ์สปิ ตซ์ มีลกั ษณะขน 2 ชัน้ ฟูแน่น, หางรูปเคียว, หูเป็ นรูปสามเหลีย่ มตัง้ ชัน
และลายทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะ ไซบีเรียนฮัสกีเป็ นสุนขั ทีแ่ ข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง และยืดหยุ่น เป็ น
คุณสมบัตทิ ส่ี บื ทอดจากบรรพบุรุษทีม่ าจากสิง่ แวดล้อมทีห่ นาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย และจากการ
เพาะพันธุข์ องชาวชุกชี (Chukchi) ทีอ่ าศัยอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชีย สุนขั ถูกนาเข้ามาในอ
ลาสก้าระหว่างช่วงตื่นทองทีเ่ มืองโนม (Nome) และแพร่เข้าสูส่ หรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาในฐานะสุนขั
ลากเลื่อน ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นมาเป็ นสุนขั เลีย้ งตามบ้านในภายหลังอย่างรวดเร็ว (สาหรับช่วงวันที่ 30 พ.ค. – 4
มิ.ย. จะเป็ นช่วงทีเ่ ข้าสูฤ่ ดูรอ้ นของรัสเซีย ดังนัน้ รายการจะปรับเป็ นไปเข้าชมอารามชี Novodevichy
Convent แทน อารามชี Novodevichy Convent ทีส่ ร้างในสมัยศตวรรษที่ 16 และ 17 ในสถาปั ตยกรรม
แบบบาร็อค เป็ นคอนแวนต์เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและศาสนาของกรุงมอสโคว์ และ
ยังเคยเป็ นทีค่ มุ ขังพระนางโซเฟี ยและเชือ้ พระวงศ์ฝ่ายหญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปั จจุบนั เป็ นสุสานสาหรับ
สุภาพสตรีคนสาคัญระดับประเทศ และได้รบั การจัดตัง้ ให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในปี ค.ศ.1922)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
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นาท่านเดินทางกลับนครมอสโคว์ นาท่านชม จัตรุ สั แดง Red Square ทีม่ คี วามสาคัญในหน้าประวัตศิ าสตร์
การเมืองรัสเซีย เป็ นสถานทีส่ าคัญตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองของมอสโคว์ เป็ นจัตุรสั ทีส่ วยงามทีส่ ดุ ในโลก เป็ น
สถานทีเ่ ก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ด้านหน้าจัตุรสั แดงนัน้
เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ นู ย์ของรัสเซีย และมีลานกว้างของจัตุรสั แดงนี้มพี น้ื ทีก่ ว้าง 695 เมตร ยาว 130
เมตร ทาหน้าทีเ่ ป็ นสถานทีจ่ ดั งานสาคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรสั แดงยัง
ประกอบไปด้วยสถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพธิ ภัณฑ์
ประวัตศิ าสตร์รสั เซีย และห้างสรรพสินค้ากุม เป็ นต้น ให้ท่านถ่ายรูปกับ วิ หารเซ็นต์บาซิ ล สัญลักษณ์ของ
กรุงมอสโคว์ ทีส่ ร้างขึน้ โดยพระเจ้าอีวานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวิค ทีป่ ั จจุบนั ล่มสลาย
ไปกับความยิง่ ใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มี
ยอดโดม 9 ยอดหลากสีสนั สวยงาม จนนักท่องเทีย่ วเรียกกันว่า โบสถ์ลกู กวาด สร้างด้วยศิลปะรัสเซีย
โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ทีห่ ลังจากสร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทัง้ สองข้าง โดย
คาสังของพระเจ้
่
าอีวานที่ 4 หรือกษัตริยอ์ วี านผูโ้ หดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้
มาก จึงมีคาสังให้
่ ปนู บาเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทัง้ สอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผูน้ นั ้
สามารถสร้างสิง่ ทีส่ วยงามกว่านี้ได้อกี จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งทีห่ ้างสรรพสิ นค้ากุม (Gum
Department Store) ทีห่ รูหรามากทีส่ ดุ ในรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัวโลก
่
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง
ของเศรษฐีรสั เซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Hotel Milan Moscow หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์-ซากอร์ส-มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอส Zagorsk หรือ Sergiev Posad เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว์
ห่างจากมอสโคว์ประมาณ 70 กิโลเมตร ซากอร์สเป็ นทีต่ งั ้ ของศาสนสถานทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ และเก่าแก่เป็ นเมืองที่
พบโดยการแสวงบุญของนักบุญเซอร์เกอเยฟ โปสาด หรือเซอร์เจียส แห่งราโดเนซในปี ค.ศ.1354 เมืองนี้
เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็ นทีต่ งั ้ ของศาสนสถานทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ และเก่าแก่ทส่ี ดุ ในคริสต์ศตวรรษที่
14-17 เป็ นทีแ่ สวงบุญทีศ่ กั ดิสิ์ ทธ์ของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอน
การวาดภาพไอคอน นาท่านชมโบสถ์เก่าแก่แห่งซาร์กอส ทีภ่ ายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสาหรับ
ประกอบพิธขี องพระสังฆราชและทีส่ าหรับนักร้องนาสวด ชัน้ ล่างเป็ นห้องครัวสาหรับทาอาหารให้กบั คนจน
จากนัน้ ชม โบสถ์อสั สัมชัญ ทีส่ ร้างเลียนแบบโบสถ์ทพ่ี ระราชวังเครมลิน เข้าชมภายในได้เฉพาะช่วงฤดูรอ้ น
และชมโบสถ์โฮลีทรินติ ้ี สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็ นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปั ตยกรรมแบบยอดโดมหัว
หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็ นโบสถ์ทท่ี าพิธี ท่านสามารถ
ร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียสพร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้... จากนัน้ มีเวลาให้ถ่ายรูปกับหอ
ระฆัง หรือจะรองน้าจาก บ่อน้าศักดิสิ์ ทธิ ์ กลับไปเป็ นศิรมิ งคล น้าในบ่อเป็ นน้าธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า
ชายตาบอดเดินทางมาทีโ่ บสถ์แล้วค้นพบบ่อน้าโดยบังเอิญ หลังจากนาน้ามาล้างหน้า ความศักดิสิ์ ทธิก็์ ทาให้
ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
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นาท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองมอสโคว์ นาท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารทีเ่ ป็ นวิวฒ
ั นาการของรัสเซีย เป็ น
สัญลักษณ์ใหม่แห่งประเทศรัสเซียเลยก็ว่าได้ ถ่ายรูปกับตึกเกลียว Evolution Tower อาคารระฟ้ าบนย่านศูนย์
ธุรกิจของมอสโคว์ เป็ นอาคารสานักงานสูง 55 ชัน้ มีความสูง 246 เมตรบนพืน้ ทีร่ วม 169,000 ตารางเมตร
ได้รบั การออกแบในกรุงมอสโคว์เพื่อให้มรี ปู ร่างเหมือน DNA ในอนาคต โดยได้รบั การออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอังกฤษ Tony Kettle และได้รบั ความร่วมกับมหาวิทยาลัยเอดินเบิรก์ สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2554 จนแล้ว
เสร็จในปลายปี พ.ศ.2557 จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนิ นฮิ ลส์ Sparrow Hills”
จุดชมวิวทีม่ องเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควทีอ่ ยู่เบือ้ งล่างได้โดยทัง้ หมด จึงทาให้เลนินผูน้ าพรรค
คอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ บ้านพักของตน ปั จจุบนั พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นทีต่ งั ้ ของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็ นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ ในมอสโคว์ ให้ท่านถ่ายรูปกับความสวยงามของอาคารหลัก
ของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ในรัสเซีย โดยรูปแบบสถาปั ตยกรรม
แบบสตาลินทีเ่ ป็ นเอกลัษณ์ของการก่อสร้างอาคารแบบรัสเซีย ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ
นักวิชาการรัสเซียในช่วงเวลานัน้ มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การตัง้ ชือ่ ตามเขาในปี 1940
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง Hard Rock Cafe
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Hotel Milan Moscow หรือระดับเทียบเท่า
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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 ในยุโรปรวมถึงไข่
อีสเตอร์ทห่ี าชมได้ยากยิง่ จากนัน้ ชมโบสถ์อสั สัมชัญ, ปื นใหญ่ยกั ษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์
ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ Metro ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ
สถาปั ตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หิน
อ่อน ฯลฯ จนได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ดนิ แห่งเดียวในโลกทีม่ ศี ลิ ปะทีง่ ดงามยิง่ และยังเป็ น
สิง่ ก่อสร้างทีช่ าวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ มีประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นชาตินิยม
และวัฒนธรรมประเพณีอนั สวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนนั ้ มีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม
โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีตสวยงาม หากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้

จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งย่านถนนอารบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีต
เป็ นทีอ่ ยู่ของชนชัน้ ขุนนาง และศิลปิ นทีม่ ผี อู้ ุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็ นย่านทีพ่ กั
ของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปั จจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ของ
รัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ น จิตรกร ร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านกาแฟ เป็ นต้น **เพื่อความสะดวกในการเดิ น
เล่นชมเมืองและเลือกชมเลือกซื้อสิ นค้าพืน้ เมืองต่างๆ อิ สระให้ท่านรับประทานอาหารคา่ ตาม
อัธยาศัย**
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Hotel Milan Moscow หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า
เช้า

22.00 น.

มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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 หญ่ทส่ี ดุ ในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994ประธานา
ธิบดีบอริส เยลซิน ได้อนุมตั ใิ ห้มกี ารก่อสร้างวิหารขึน้ มาใหม่ ด้วยเงินบริจาคของคนทัง้ ประเทศ ซึง่ จาลอง
ของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จงึ กลับมายืนหยัดทีเ่ ดิมอีกครัง้ โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทาพิธเี มื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปั จจุบนั วิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธกี รรมสาคัญระดับชาติของรัสเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านถ่ายรูปบริเวณสวนสาธารณะ Zaryadye Park สวนสาธารณะแห่งแรกทีส่ ร้างขึน้ ในกรุงมอสโคว์มานาน
กว่า 50 ปี บนพืน้ ทีก่ ว่า 78,000 ตารางเมตรและสวนมิตรภาพโซเวียตทีส่ ร้างขึน้ สาหรับเทศกาลเยาวชนและ
นักศึกษาในปี ค.ศ.1957 จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ ย่านตลาดอิ สมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market
ศูนย์กลางการค้าขายของทีร่ ะลึกทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในกรุงมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองนานาชนิด
ในราคาทีถ่ ูกทีส่ ดุ อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลกู ดกหรือมาโตรชกา, ผ้าคลุมไหล่, อาพัน, ของทีร่ ะลึก
ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
นาท่านเตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบิ น โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื่ องจากการจราจรในกรุงมอสโคว์
ค่อนข้างหนาแน่ นและใช้เวลาการเดิ นทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาเป็ นต้องเผือ่ เวลาในการ
เดิ นทางสู่สนามบิ น
ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG975

วันที่หก
10.50 น.

สุวรรณภูมิ
เดิ นทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..

กลางวัน
บ่าย

17.30 น.

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
ในประเทศรัสเซี ย จะมีวนั หยุดและวันปิ ดการเข้าชมสถานที่ และพระราชวังต่างๆ ไม่ตรงกัน หากรายการทัวร์
ที่ เดิ นทาง สถานที่ ใดปิ ดโดยไม่ไทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเข้าสถานที่ อื่น
ทดแทนหรือคืนเงิ นค่าเข้าชมให้ กรณี ที่ไม่สามารถจัดทดแทนได้

อัตราค่าเดิ นทาง

8-13 ก.พ. / 21-26 มี.ค. / 30 พ.ค. - 4 มิ .ย.2563

Nice of Russia 6 Days / TG
มอสโคว์-โซกลนิ กิ-ซากอร์ส
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน แบบเสริมเตียง
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
สาหรับท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารอยูแ่ ล้วมาเดินทางร่วมคณะ
ท่านละ

8-13 ก.พ. /
21-26 มี.ค.63

30 พ.ค.-4 มิ .ย.63

38,500
35,500
33,500

39,900
36,900
34,900

4,900
21,500

4,900
22,500

**ไม่รวมทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น, ทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,900 บาท
ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนคณะออกเดิ นทาง **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่านละ 20,000 บาท

อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Airways ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ รวมถึงค่า
เดินทางไป-กลับมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ด้วยรถไฟความเร็วสูง
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่าน / 1 ห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 25
พ.ย.2562 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าบริการยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในรัสเซียและหัวหน้าทัวร์ ทีเ่ ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,900 บาท
(ชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนคณะออกเดินทาง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
 ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%
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
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของ
์
ท่านนัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมด
์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์





หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ (กรณีท่านทีต่ อ้ งยื่นวีซ่า)
หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้ว (กรณีทม่ี กี ารทาวีซ่า) แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
การคืนค่ามัดจา
หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์

หมายเหตุ
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 ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
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 าอาจจะถูกกาหนดให้ต่า กว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความ
สะดวกสาหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหาข้างต้น
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.
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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