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รัสเซยี in Train 
[มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 

8 วัน 5 คนื 
 เดนิทาง มกราคม- กรกฎาคม 2563 

 

ราคาแนะน าเพยีง   49,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์ 

วนัท่ี 3. มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – วิหารเซนตซ์าเวียร ์- สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว ์– ละครสตัว ์

วนัท่ี 4.  พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่ – จตัรุสัแดง –โบสถเ์ซนตบ์าซิล - รบัประทานอาหารระหว่างลอ่งเรือแมน่ า้ 

วนัท่ี 5. นั่งรถไฟดว่นสูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บริก์ – พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ                              

วนัท่ี 6. ปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวงันิโคลสั 

วนัท่ี 7.  มหาวิหารเซนตไ์อแซค – ปอ้มปีเตอร ์แอนด ์พอล – ถนนเนฟสกี ้- Outlet – สนามบนิ 
วนัท่ี 8. ดไูบ  - กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์ เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์  
03.30 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที ่EK 377 

 * คณะออกเดนิทางวนัท่ี 30 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. ถึงดไูบ เวลา 06.55 น. * 
07.15 น. ถึงสนามบนิดไูบ น าทา่นเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.15 น. ออกเดนิทางตอ่สู่กรุงมอสโคว ์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 133 

* คณะออกเดนิทางวนัท่ี 30 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.35 น. ถึงกรุงมอสโคว ์เวลา 13.50 น. * 
13.45 น. ถึงสนามบนิดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชั่วโมง) 

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ น าเดินทางสูเ่นินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุชมวิวท่ี
สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมยัสตา
ลิน นอกจากนีย้ังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตัง้อยู่เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้และ
ต่อรองราคาไดด้ว้ย น าท่านสู่ถนนอารบตั (Arbat street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่าน
การคา้ แหล่งรวมวยัรุน่ รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเล่น และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และ
ศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

ค ่า 
ทีพั่ก 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่3 
มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – วิหารเซนตซ์าเวยีร ์– สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอส
โคว ์- ละครสัตว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็นท่ีตั้ง

ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุ ในครสิตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบญุท่ีศกัดิส์ิทธ์ิของประเทศ 
เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ชมโบสถ์
โฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ย
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ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเ์จียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน 
ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) โบสถท่ี์มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมัยพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 
เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตรุสัวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนกับญุ มีแท่นส าหรบัประกอบ
พิธีของพระสังฆราชและท่ีส าหรบันักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงัท่ีจตัรุสัวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ีสูงกว่าชมบ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel 

Over the Well)  ท่ีซมึขึน้มาเองตามธรรมชาติ 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว ์น าเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้ม

ถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี น าท่าน
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม
การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน 
ขึน้มาเป็นผูน้  าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ 
Monumental Art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งขึน้เพ่ือระลึกถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะส่ือออกมาใน
รูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลกันนูต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เช่น สนุขั ลิง นก ฯลฯ 
รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
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ชว่ง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของ
ท่ีระลกึดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไมมี่การแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท ** 

ทีพั่ก 
 

เขา้สูท่ี่พกั DELTA (Business Room) หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่4 
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี – จัตุรัสแดง –โบสถเ์ซนตบ์า
ซลิ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 

การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป น าท่านเข้าสู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี
ประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้
ซารท์ุกพระองค ์จากนัน้ชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่
ท่ีสดุในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระ
เจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียังไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซน์ า้หนกั 40 ตนั 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอั์สสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน)  น าเขา้ชมพิพิธภัณฑอ์าร์

เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุของรสัเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโคว่ี 
ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคา่ท่ีดีท่ีสุดของรสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 
14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัิ
ของพระเจา้แผน่ดนิท่ีสมบรูณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหรา่น 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณส์ าคญัในประวตัิศาสตรข์อง

รสัเซียไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนีใ้ชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระ ลึก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บรเิวณโดยรอบของจตัรุสัแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหาร
เซนตบ์าซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะ
รสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยู่บนปอ้มสปาสสกายา 
เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น า้หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์  ามา
ประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ
เมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง น า้หอม และราคาคอ่นขา้ง
แพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลง
แกว้ครอบอยู ่

ค ่า น าท่าน สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รบัประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตาม
แม่น า้ Moskva ด่ืมด ่ารบับรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิกของอาคาร
ตา่งๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ า้เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม  DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า 
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วันที ่5 น่ังรถไฟด่วนสู่นครเซนตปี์เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ                              
เช้า 

 
 

กลางวัน 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า 
ทีพั่ก 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพ่ือน าทา่นน่ังรถไฟด่วน High Speed Trains : Sapsan เดนิทางสูเ่มืองเซนตปี์
เตอรส์เบริก์ โดยทัง้สองเมืองมีระยะทางหา่งกนัถึง 650 กม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม. 40 นาที 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าชมความงดงามของนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) ท่ีสรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเม่ือปี 
ค.ศ.1703 ได้รับฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” น าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter 

Palace) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่งนีเ้คยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซีย
ของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รสัเซีย  ปัจจุบันพระราชวังนีไ้ดถู้กใช้เป็น เข้าชม
พิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล า้คา่ของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี , ปีกัสโซ, แรมบรันด ,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็น
พิพิธภณัฑศ์ลิปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแหง่หนึ่ง 
รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่6 ปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางสูเ่มืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof 
Palace) ท่ีสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอร ์  มหาราช พระต าหนกัท่ีไดช่ื้อวา่เป็น Russian Versailles เป็น
พระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานน า้พท่ีุพวยพุง่มาจากรูปป้ันสีทองและท่ีตา่งๆ มากกวา่ 100 แหง่ ดว้ย
สถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะตื่นตาต่ืนใจกบัประตมิากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง หอ้งหบัตา่งๆ ภายใน
พระราชวงัประดบัดว้ยทองค าอรา่มเรืองพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคณุคา่ทางประวตัิศาสตรจ์นมิ
อาจประเมินคา่ได ้ สว่นภายนอกก็เตม็ไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนน า้พอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พ้
พระราชวงัแวรซ์ายในฝรั่งเศส (โดยปกตแิลว้ น า้พใุนสวนจะไมเ่ปิดใหช้มในฤดหูนาว คือระหวา่งชว่งเดือน
ตลุาคม ถึง พฤษภาคม) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทับในฤดูรอ้นของราชวงศ ์

และมีเหตกุารณส์ าคญัเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศถ์ูก
ควบคมุตวัจากกลุ่มของ คณะปฏิวตัิซึ่งกลายเป็นประวตัิศาสตรห์นา้สุดทา้ยในเมืองพุชกิน้และราชวงศโ์รมา
นอฟท่ียาวนานกว่า 200 ปี น าเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วิลเลจ 
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(Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศลิปะแบบโรโคโค(Rococo) ตวั
อาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะหอ้ง
อ าพนั  (Amber Room)  ท่ีทกุท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระใหท้่านเดินชมสวนอนัรม่รื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส 
และชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 

 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรสัเซีย ในพระราชวงันิโคลสั (Nicholas Palace)  ท่ีมีช่ือเสียงใน

การแสดง การเตน้ร  า การรอ้งเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาติ  ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และ
ประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคารเ์วียร,์ ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ,    
วอดกา้ เป็นตน้ 

ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่7 
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี้ - 
Outlet - สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเขา้ชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสดุ และ

ใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ิทธ์ิแหง่นี ้
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เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซีจนราบคาบไป
ทัง้เมือง แตม่หาวิหารเซ็นตไ์อแซคแหง่นี ้จากนัน้น าเข้าชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul 

Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคมุขงันกัโทษทางการเมืองเป็นปอ้มปราการท่ีสรา้งขึน้พรอ้มๆ กบันครเซ็นตปี์
เตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโ์รมานอฟทกุพระองค ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสรา้งขึน้บนบริเวณท่ีพระเจา้อ

เล็กซานเดอรท่ี์ 2 ถูกลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งเพ่ือเป็นอนสุรณแ์ดพ่ระบิดา น า
ทา่นชอ้ปป้ิงท่ีถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนนยา่นการคา้
สายหลกัในเซนทปี์เตอรเ์บิรก์ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้นานาชนิดเป็นของท่ีระลึก น าท่านเดินทางสู่ Outlet 

Village Pulkovo ใหเ้วลาท่านอิสระเลือกซือ้สินคา้มากมาย อาทิ เช่น  ADIDAS, MICHAEL KORS ,BOSS, 
UNDER ARMOUR ,FURLA, GUESS, NEW BALANCE ,LACOSTE, NIKE, PUMA, TOMMY HILFIGER, 
CALVIN KLEIN  , LEVI'S, SAMSONITE ฯลฯ 

18.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่ EK 176 

* คณะเดนิทางวนัท่ี 24-31 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 23.55 น. ถึงดไูบ เวลา 06.50 น. * 
 

วันที ่8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.35 น. ถึงสนามบนิดไูบ น าทา่นเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 

 * คณะเดนิทางวนัท่ี 24-31 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. * 
* คณะเดนิทางวนัท่ี 26 พ.ค.-02 มิ.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.* 

18.40 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
 
****************************************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพยีง  
รัสเซยี in Train 8 วัน 5 คนื  

[มอสโคว ์- ซารก์อรส์ - เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

24 – 31 ม.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,100.- 4,900.- 

05 – 12 มี.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,100.- 4,900.- 

16 – 23 มี.ค. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,100.- 4,900.- 

24 – 31 มี.ค. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,100.- 4,900.- 

30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,100.- 4,900.- 

07 – 14 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 36,100.- 4,900.- 

10 – 17 เม.ย. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 37,100.- 4,900.- 

11 – 18 เม.ย. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 37,100.- 4,900.- 

26 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,100.- 5,900.- 

02 – 09 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 36,100.- 5,900.- 

26 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

01 – 08 มิ.ย. 63 68,900.- 68,900.- 68,900.- 48,100.- 12,900.- 

23 – 30 มิ.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

01 – 08 ก.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,100.- 6,900.- 

14 – 21 ก.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 6,900.- 

21 – 28 ก.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,100.- 6,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2.        สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3.        หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
  ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบั

ทางบรษัิทได ้** 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, คา่

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (36 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


