RUSSIA รัสเซียหรรษา
[มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ]
7 วัน 5 คืน
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – อาชกาบัต – มอสโคว์
วันที่ 2. มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี ้ - โบสถ์อสั สัมชัญ - บ่อนา้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ - เนินเขาสแปร์โรว์ – VDNKH Expo Park - วิหารเซนต์ซาเวียร์
- ถนนอารบัต
วันที่ 3. ตลาด IZMAILOVO MARKET – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – จัตรุ สั แดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้า
กุม - ละครสัตว์
วันที่ 4. นั่งรถไฟด่วนสูน่ ครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มเิ ทจ
วันที่ 5. ปี เตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูรอ้ น – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณท์เรือรบออโรร่า – ถ่ายรูปคูก่ บั โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี ้
วันที่ 6. เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ – สนามบิน - อาชกาบัต
วันที่ 7. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – อาชกาบัต - กรุ งมอสโคว์
11.00 น.
14.05 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการ
เติรก์ เมนิสถานแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูเ่ มืองอาชกาบัต โดยสายการบินเติรก์ เมนิสถานแอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ T5 648
**คณะออกเดินทางตั้งแต่ 05 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 13.00 น. และเดินทางถึงอาชกาบัตเวลา 18.20 น.**

19.15 น.
21.50 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาชกาบัต เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบินเติรก์ เมนิสถานแอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ T5 707
**คณะออกเดินทางตั้งแต่ 05 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 20.50 น. และเดินทางถึงมอสโคว์เวลา 22.40 น.**

23.40 น.
่ ัก
ทีพ

เดินทางถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย
4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม IZMAYLOVO GAMMA หรือเทียบเท่า

มอสโคว์ – ซาร์ก อร์ส – โบสถ์โ ฮลี ท ริ นิ ตี้ - โบสถ์อั ส สั ม ชั ญ - บ่ อ น้ า
วันที่ 2 ศักดิส์ ิทธิ์ - เนินเขาสแปร์โรว์ – VDNKH Expo Park – วิหารเซน
ต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
เช้า

2

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่เ มื องซาร์ก อร์ส (Zagorsk) เมืองนีเ้ ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็ นที่ ตงั้
ของศาสนสถานที่ใหญ่ท่ีสดุ และเก่าแก่ท่ีสดุ ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ของประเทศ
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เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์
โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มี โ ลงศพสี เ งิ น ของนัก บุญ เซอร์เจี ย สที่ ภ ายในบรรจุก ระดูก ของท่าน
ประชาชนที่ ศ รัท ธาจะเดิ น ทางมาสัก การะด้ว ยการจูบ ฝาโลงศพ ชม โบสถ์อั ส สั ม ชั ญ (Assumption
Cathedral) โบสถ์ท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้ าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585
เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตรุ สั วิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5
ชัน้ โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสาหรับประกอบ
พิธี ของพระสังฆราชและที่ สาหรับนักร้องนาสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จตั รุ สั วิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ท่ีน่ีสงู กว่า ชมบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel
Over the Well) ที่ซมึ ขึน้ มาเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
นาเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้
ทัง้ เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน นอกจากนีย้ งั มีแผงลอยขายของที่ระลึกใน
ราคาถูกตัง้ อยู่เ ป็ นจ านวนมากที่ ท่านสามารถเลื อกซือ้ และต่อรองราคาได้ดว้ ย จากนั้นนาท่า นเดินทางสู่
อาณาจั ก ร VDNKH Expo Park หรื อ Exhibition of Achievements of National Economy หรื อ ในชื่ อ
ภาษารั ส เซี ย ว่ า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็ นสถานที่ จัดงานที่ ใหญ่
ที่สดุ ในรัสเซีย ภายในพืน้ ที่เกือบ 1,500 ไร่ ที่นีม้ ีทงั้ พิพิธภัณฑ์ อาคารจัดงานแสดง สวนหย่อม สวนสัตว์ขนาด
ย่อม สวนสาธารณะและพืน้ ที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ในช่วงฤดูรอ้ นที่น่ีจะเป็ นพืน้ ที่สีเขียวที่มีนา้ พุสวยงาม มีสวน
Ostankino ที่ ร่ม รื่นเหมาะแก่การเดินเล่น เมื่ อเข้าถึง ฤดูหนาว พื น้ ที่ นา้ พุและสวนดอกไม้จ ะถูกเปลี่ ยนให้
กลายเป็ นลานเสก็ตขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในยุโรป (ไม่รวมค่าเข้าแต่ละพาวิเลี่ยน) จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่กรุง
มอสโคว์ นาเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็ นมหาวิหารโดม
ทองที่ใหญ่ท่ีสดุ ในรัสเซีย สร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระ
เจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี จากนัน้ นาท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat street) เป็ น
ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทัง้ ย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุน่ ร้านค้าของที่ระลึก ร้ านนั่งเล่น และยังมี
ศิลปิ นมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม IZMAYLOVO GAMMA หรือเทียบเท่า
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ตลาด IZMAILOVO MARKET – สถานีรถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว์ –
วันที่ 3 พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้า
กุม - ละครสัตว์
เช้า

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ ใหญ่ ท่ี สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลื อกซื อ้ สิ น ค้า
พืน้ เมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อาพัน, ของที่
ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย นาท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10
ของประเทศ ทาให้เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป นาท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว์
ถือได้วา่ มีความสวยงามมากที่สดุ ในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ
สวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึน้ มาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต
ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีนนั้ เป็ นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะ
ของงานศิลปะที่สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรู ปของงานปั้ น รูปหล่อ ภาพ
สลักนูนต่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ภายในรัว้ พระราชวังเครมลิน
(Grand Kremlin Palace) ซึ่งเป็ นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทกุ พระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช
ทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ ปัจจุบนั เป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รบั รองแขกระดับประมุขของประเทศ
นาท่านสู่จตั รุ สั วิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน
และเข้าชมด้านในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ท่ีสาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทกุ พระองค์ จากนัน้ ชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์
จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ีสดุ ในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาให้ระฆัง
แตก ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ท่ีมีความต้องการสร้างปื นใหญ่ท่ีสุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วย
บรอนซ์นา้ หนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน)
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อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของ
รัสเซียไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17
ปั จจุบนั สถานที่แห่งนีใ้ ช้จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึ ก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตรุ สั แดงเป็ นที่ตงั้ ของกลุม่ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหาร
เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) (ไม่รวมค่าเข้า) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสนั สวยงามสดใส
สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตัง้ อยู่บน
ป้อมสปาสสกายา เป็ นศิ ลปะโกธิ ก บนยอดมีดาวแดง 5 ดาว นา้ หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นามา
ประดับไว้ หอคอยซาเวียร์เป็ นประตูศกั ดิส์ ิทธิ์ ที่ให้พระเจ้าซาร์ใช้เป็ นทางเข้าออกเพียงผูเ้ ดียว และยังมีอนุสรณ์
สถานเลนิน ซึ่งเป็ นที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปี ค.ศ.1895
จาหน่ายสินค้าจาพวกแบรนด์เนม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง นา้ หอม ให้ทา่ นได้อิสระช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ่ี 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 และมีของที่
ระลึกด้วย ** กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครัง้ การงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท **
เข้าสูท่ ่ีพกั IZMAYLOVO GAMMA หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4 นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พิพธิ ภัณฑ์เฮอร์มเิ ทจ
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า
นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อนาท่านนั่งรถไฟด่วน High Speed Trains : Sapsan Train เดินทางสู่เมือง
เซนต์ปีเตอร์เ บิ ร์ก (Saint Petersburg) โดยทัง้ สองเมืองมีระยะทางห่างกัน ถึง 650 กม.ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชม. 40 นาที
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมความงดงามของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ (St. Petersburg) ที่สร้างโดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราชเมื่อปี
ค.ศ.1703 ได้รับฉายาว่า “ราชิ นีแห่ง ยุโ รปเหนื อ ” นาชมความยิ่ง ใหญ่ ของพระราชวั ง ฤดู ห นาว (Winter
Palace) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนีเ้ คยใช้เป็ นที่รบั รองการเสด็จเยือนรัสเซีย
ของรัช กาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย ปั จ จุบันพระราชวังนี ไ้ ด้ถูกใช้เป็ น เข้า ชม
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลา้ ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิน้ รวมทัง้
ภาพเขี ย นของจิ ต รกรเอกระดับ โลก เช่น ลี โ อนาโด ดาวิ น ซี่ , ปี กัส โซ, แรมบรัน ด์, แวนโก๊ ะ ฯลฯ จัด เป็ น
พิพิธภัณฑ์ศลิ ปะที่สวยที่สดุ และใหญ่ท่ีสดุ ของโลกแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เข้าสูท่ ่ีพกั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า

ปี เตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูร้อน – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพธิ ภัณท์
วันที่ 5
เรือรบออโรร่า – ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสูเ่ มืองปี เตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof
Palace) ที่ ส ร้า งขึน้ ในสมัย พระเจ้า ปี เ ตอร์ มหาราช พระต าหนัก ที่ ไ ด้ช่ื อ ว่า เป็ น Russian Versailles เป็ น
พระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานนา้ พุท่ีพวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ตา่ งๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้ว ย
สถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายใน
พระราชวังประดับด้วยทองคาอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิ
อาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุแ์ ละสวนนา้ พุอนั ตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส (โดยปกติแล้ว นา้ พุในสวนจะไม่เปิ ดให้ชมในฤดูหนาว คือระหว่างช่วงเดือน
ตุลาคม ถึง พฤษภาคม)
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กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่า

นาเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ช่ือว่าเป็ นมหาวิหารที่สวยงามที่สดุ และ
ใหญ่เป็ นลาดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รู ปเขียนไอคอน โบสถ์ศกั ดิส์ ิทธิ์แห่งนี ้
เป็ นที่นบั ถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครัง้ หนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไป
ทัง้ เมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี ้ จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับพิพธิ ภัณท์เรือรบออโรร่า (Aurora
Museum) เรือประวัติศาสตร์-ของรัสเซียที่ ที่มีประวัตยิ าวนานรวมถึงการผ่านช่วงการปฏิวตั กิ ารเปลี่ยนแปลง
การปกครองมาเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 ด้วย
นาท่านถ่ายรู ปคู่กับโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สร้างขึน้ บนบริเวณที่พระเจ้าอ
เล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างเพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่พระบิดา นา
ท่านช้อปปิ ้งที่ถนนเนฟสกี(้ Nevsky Prospekt) โดยชื่อถนนนัน้ ได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเ้ ป็ นถนนย่านการค้า
สายหลักในเซนท์ปีเตอร์เบิรก์ ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ สินค้านานาชนิดเป็ นของที่ระลึก
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

่ ัก
ทีพ

เข้าสูท่ ่ีพกั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ – สนามบิน - อาชกาบัต
เช้า

7

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
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09.55 น.

ออกเดินทางกลับสูเ่ มืองอาชกาบัต โดยสายการบินเติรก์ เมนิสถานแอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ T5 728
**คณะออกเดินทางตัง้ แต่ 05 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 10.05 น. และเดินทางถึงอาชกาบัตเวลา 16.20 น.**

15.50 น.
18.35 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาชกาบัต เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเติรก์ เมนิสถานแอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ T5 641
**คณะออกเดินทางตัง้ แต่ 05 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 18.50 น. และเดินทางถึงกรุ งเทพฯเวลา 03.10+1 น.**

วันที่ 7 กรุ งเทพฯ
02.55 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************************************************************************************************

ราคาแนะนาเพียง

RUSSIA รัสเซียหรรษา [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ]
7 วัน 5 คืน โดยสายการบินเติรก์ เมนิสถานแอร์ไลน์ (T5)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
2-3 ท่าน
ท่านละ

08 – 14 มี.ค. 63
15 – 21 มี.ค. 63
05 – 11 เม.ย. 63
12 – 18 เม.ย. 63
19 – 25 เม.ย. 63
26 เม.ย. – 02 พ.ค. 63
03 – 09 พ.ค. 63
10 – 16 พ.ค. 63
17 – 23 พ.ค. 63
14 – 20 มิ.ย. 63

40,900.40,900.44,900.46,900.44,900.45,900.45,900.45,900.45,900.46,900.-

8

เด็กอายุไม่เกิน 12 เด็กอายุไม่เกิน 12
ปี
ปี
(เสริมเตียง)
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
ท่านละ

40,900.40,900.44,900.46,900.44,900.45,900.45,900.45,900.45,900.46,900.-
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7 วัน 5 คืน by T5

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

22,400.22,400.26,400.28,400.26,400.27,400.27,400.27,400.27,400.28,400.-

4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.5,900.6,900.-
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ั
ื เดินทางสญชาติ
่ ร ัสเซย
ี
หน ังสอ
ไทย ไม่ตอ
้ งทาวีซา
**โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
4. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิ นกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ 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 ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบริษัทได้ **
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%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครือ่ งดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 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 (30 ยูเอสดอลลาร์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูเอสดอลลาร์)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ าย
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

RUSSIA รัสเซียหรรษา [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ]

7 วัน 5 คืน by T5

[GQ3DME-T5001]

6.

7.

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทั้ง นี ท้ ่า นจะต้อ งเสีย ค่า ใช้จ่า ยที่ ไม่ สามารถเรีย กคื น ได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

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