FALL IN LOVE WITH RUSSIA
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 8 วัน 5 คืน
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 63
ซาร์กอร์ส | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อวกาศ | พระราชวังเปโตรวาเรส | พระราชวังนิโคลัส

ราคาแนะนาเพียง

1

56,900.-

FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 8 วัน 5 คืน BY TK

[GQ3VKO-TK001]

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. อิสตันบูล - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดนิ กรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต
วันที่ 3. มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี ้ – โบสถ์อสั สัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ –
รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่นา้ ใจกลางกรุงมอสโคว์
วันที่ 4. มอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตรุ สั แดง – ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน - ละครสัตว์ –
นั่งรถไฟตูน้ อนระดับเฟิ รส์ คลาสสูน่ ครเซนต์ปีเตอร์เบิรก์
วันที่ 5. นครเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ - พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - ชมระบาพืน้ เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
วันที่ 6. เมืองปี เตอร์ฮอฟ - ชมป้อมปี เตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี ้
วันที่ 7. โบสถ์หยดเลือด - Outlet – สนามบิน
วันที่ 8. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
20.30 น.
23.30 น.

วันที่ 2
06.25 น.
09.35 น.
12.40 น.
กลางวัน

2

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบินเตอร์กิช แอร์
ไลน์ไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69

อิสตันบูล - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว์
- ถนนอารบัต
เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล รอเปลีย่ นเครือ่ ง
***คณะออกเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 23.00 และเดินทางถึงเวลา 05.20 น. ***
ออกเดินทางต่อไปยังกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK413
***คณะออกเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 07.50 น. และเดินทางถึงกรุงมอสโคว์เวลา 10.40 น. ***
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเดินทางสู่เ นิ น เขาสแปร์โ รว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งมอสโคว์ได้ทงั้ เมือ งและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน นาท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมาก
ที่สดุ ในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจดุ เริม่ ต้น
มาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึน้ มาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีนนั้ เป็ น
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ลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรู ป
ของงานปั้ น รู ปหล่อ ภาพสลักนูนต่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากนัน้ นาท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ น
ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทัง้ ย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุน่ ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น ร้านอาหารมากมาย และยัง
มีศิลปิ นมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า

มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์
อวกาศ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่นา้ ใจกลางกรุ งมอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนีเ้ ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์ส ได้เป็ นที่ตงั้ ของศาสนสถานที่ใหญ่
ที่สดุ และเก่าแก่ที่สดุ ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้อง
เพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถ์แรก
ของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่
ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption
Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มี การสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหาร
อัสสัมชัญที่จตุรสั วิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปี
เตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสาหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่ สาหรับนักร้องนาสวด หอระฆัง
สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จตั รุ สั วิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สงู กว่าชม
บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซมึ ขึน้ มาเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนัน้ นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยาน
อวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ ดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี
และสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วยประวัติศาสตร์และการพัฒนาของการเดินทางขึน้ สูอ่ วกาศและดวง
จันทร์ตงั้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สิง่ จัดแสดงต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นก้อนหินจากดวงจันทร์ ชุดอวกาศ ชิน้ ส่วนยานอวกาศ รวมทัง้ สุนขั ที่
เคยขึน้ ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตาม
แม่น้า Moskva ดื่มด่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิ กของอาคารต่างๆ
ตลอดสองฝากฝั่งแม่นา้ เป็ นอีกหนึง่ ประสบการณ์ที่นา่ ประทับใจ
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า

มอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – ห้างกุม – พระราชวังเครม
ลิน - ละครสัตว์ - นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิ ร์สคลาสสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิรก์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่
ใหญ่ที่สดุ ในรัสเซีย สร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่
1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี นาชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญใน
ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17
ปั จจุบนั สถานที่แห่งนีใ้ ช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วั นชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2
บริเวณโดยรอบของจัตรุ สั แดงเป็ นที่ตงั้ ของกลุม่ สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)
สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปี ค.ศ.1895 จาหน่ายสินค้าจาพวกแบรนด์เ นม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง นา้ หอมต่างๆ
มากมาย ให้ทา่ นอิสระช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่านเข้าสูภ่ ายในรัว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทกุ พระองค์ จนกระทั่งพระเจ้า
ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รบั รองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ นาท่านสูจ่ ตั รุ สั วิหาร ถ่ายรู ปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้า
ชมด้านในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึง่ เป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์
ทุกพระองค์ จากนัน้ ชมระฆังพระเจ้าซาร์สร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สดุ ในโลกเพื่อนาไปติด
บนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปื นใหญ่ที่สดุ
ในโลกที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์นา้ หนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้า
ชมด้านใน)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ท้ ี่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้ มายากล
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที
และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนีย้ งั มีบริการถ่ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึ กด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่ง
บางครัง้ การงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท***
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ (St.petersburg)
นาท่านนั่งรถไฟจากมอสโคว์สู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ ด้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิ ร์สคลาส (First class) ***การเดินทาง
โดยสารรถไฟระหว่ า งเมื อ ง จุ ด ที่ จ อดรถกั บ ตั ว สถานี ร ถไฟ มี ร ะยะทางเดิ น เท้ า ประมาณ 1 กิ โ ลเมตร ซึ่ ง ท่ า น
จาเป็ นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้ องกันกระเป๋าที่อาจจะสูญหายได้***
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วันที่ 5
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

ที่พัก

วันที่ 6
เช้า

กลางวัน
บ่าย

6

นครเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ - พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ ชมระบาพืน้ เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ จากนัน้ เดินทางสูเ่ มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ ป็ นที่ประทับ
ในฤดูรอ้ นของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึน้ ในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์
ถูกควบคุมตัวจากกลุม่ ของ คณะปฏิวตั ิ ซึง่ กลายเป็ นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิน้ และราชวงศ์ โรมานอฟที่ยาวนาน
กว่า 200 ปี นาเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้ วิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปั ตยกรรม
ผสมผสานโดยนาเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารู ปโดมสีทองสุกปลั่ง
ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้องอาพัน (Amber Room) ที่ทกุ ท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดิน
ชมสวนอันร่มรืน่ งดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ ้งสินค้าพืน้ เมืองได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลา้ ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิน้ รวมทัง้ ภาพเขียน
ของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปี กสั โซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สดุ และใหญ่
ที่สดุ ของโลกแห่งหนึง่ นาท่านต่อไปยัง ถนนช้อปปิ งเนฟสกี้ (Nevsky Prospect) โดยชื่อถนนนัน้ ได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเ้ ป็ น
ถนนย่านการค้าสายหลักในเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ สินค้านานาชนิดเป็ นของที่ระลึก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ ชมการแสดงศิลปะพืน้ เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การ
เต้นรา การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจาชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในช่วงพักการแสดงมี
บริการอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็ นต้น
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองปี เตอร์ฮอฟ - ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –
พิพธิ ภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสูเ่ มืองปี เตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึง่ เป็ นที่ตงั้ ของ พระราชวังฤดูรอ้ น เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ที่สร้างขึน้
ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช พระตาหนักที่ได้ชื่อว่าเป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยาน
น ้า พุที่ พ วยพุ่ง มาจากรู ป ปั้ น สี ท องและที่ ต่ า งๆ มากกว่ า 100 แห่ ง ด้ว ยสถาปั ต ยกรรมยุค ทอง ท่ า นจะตื่ น ตาตื่ น ใจกับ
ประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคาอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงาม
เก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนนา้ พุอนั
ตระการตาสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเข้าชมป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็ นที่คมุ ขังนักโทษทางการเมืองเป็ นป้อม
ปราการที่สร้างขึน้ พร้อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ปั จจุบนั ใช้เป็ นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุก
พระองค์ จากนัน้ นาเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นมหาวิหารที่สวยงามที่สดุ และใหญ่
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เป็ นลาดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์แห่งนีเ้ ป็ นที่นบั ถือของชาวเมือง
อย่างมาก เนื่องจากครัง้ หนึง่ ตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้ เมือง แต่มหาวิหารเซนต์ไอแซคแห่งนี ้ นา
ท่านถ่ายรู ปกับพิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวัติศาสตร์-ของรัสเซียที่ ที่มีประวัติยาวนานรวมถึงการ
ผ่านช่วงการปฏิวตั ิการเปลีย่ นแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี ค.ศ.
1941-1945 ด้วย นาท่านต่อไปยัง ถนนช้อปปิ ้งถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospect) โดยชื่อถนนนัน้ ได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเ้ ป็ น
ถนนย่านการค้าสายหลักในเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ สินค้านานาชนิดเป็ นของที่ระลึก

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 โบสถ์หยดเลือด - Outlet – สนามบิน
เช้า

กลางวัน
บ่าย
16.05 น.
19.45 น.
20.55 น.
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านถ่ายรู ปกับโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สร้างขึน้ บนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูก
ลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างเพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่พระบิดา นาท่านเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo
อิสระให้ท่านเลือกซือ้ ของที่เอาท์เล็ทซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดงั มากมายกว่า 40 ร้านค้าชัน้ นามากมาย อาทิเช่นADIDAS BOSS
FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&COSAMSONITE ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางเข้าสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงอิสตัลบูลโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK402
***คณะออกเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 15.15 น. และเดินทางถึงกรุงอิสตัลบูลเวลา 18.45 น. ***
เดินทางถึงกรุงอิสตัลบูล รอเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK64
***คณะออกเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯเวลา 09.50 น.ของวันที่ 8 ***
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วันที่ 8 กรุ งเทพฯ
10.15 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ (TK)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตัว๋
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

ว ันที่ 4-11 ก.พ.63

56,900

56,900

56,900

56,900

32,205

6,900

ว ันที่ 10-17 ก.พ.63

56,900

56,900

56,900

56,900

32,205

6,900

ว ันที่ 11 – 18 มี.ค. 63

56,900

56,900

56,900

56,900

32,205

6,900

ว ันที่ 25 มี.ค. – 1 เม.ย. 63

56,900

56,900

56,900

56,900

32,205

6,900

ว ันที่ 4 – 11 เม.ย. 63

59,900

59,900

59,900

59,900

34,255

7,900

ว ันที่ 21-28 เม.ย.63

58,900

58,900

58,900

58,900

34,205

7,900

ว ันที่ 23-30 เม.ย.63

58,900

58,900

58,900

58,900

34,205

7,900

ว ันที่ 6 – 13 พ.ค. 63

58,900

58,900

58,900

58,900

34,205

7,900

ว ันที่ 10 – 17 พ.ค. 63

59,900

59,900

59,900

59,900

35,205

8,900

ว ันที่ 1-8 มิ.ย. 63

66,900

66,900

66,900

66,900

41,255

10,900

ว ันที่ 4-11 มิ.ย. 63

66,900

66,900

66,900

66,900

41,255

10,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
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ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
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4.

5.
6.

หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุ มเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
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ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก. และมากกว่า 1 ชิน้ สาหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ
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3.
4.
5.
6.

ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 23 กก. และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (36 ดอลล่าร์สหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ดอลล่าร์สหรัฐ)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
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6.

7.

8.
9.

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทั้ง นี ท้ ่า นจะต้อ งเสีย ค่า ใช้จ่า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน หรือ ค่า
ตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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