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 FANTASTIC RUSSIA 7 DAY 5 NT(TG) 

รัสเซีย 
( มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก ) 

7 วัน 5 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บนิตรง) 
ไฮไลทข์องโปรแกรม >> คดัแตท่ี่สวยๆ ใหท่้านเท่ียวเตม็อ่ิม พรอ้มอาหารพิเศษ  

>> พิเศษ ล่องเรอื RADISSON CRUISE ชมกรุงมอสโคว ์พรอ้มดินเนอรสุ์ดโรแมนติค (หา้มพลาด) 

>> พิเศษ รบัประทานอาหารสุดหรู ณ พระราชวังTURANDOT PALACE (รา้นอาหารท่ีสวยท่ีสุดของมอสโคว)์ 

>> พิเศษ รบัประทานอาหารรา้น PODVORYE RESTAURANT รา้นสุดโปรดของท่านประธานาธิบปูตนิ 

>> พิเศษ รบัประทานอาหาร ณ พระราชวงันิโคลสั พรอ้มชมโชวพ้ื์นเมือง + ชิมไข่ปลาคาเวียร ์

>> ชมเมือง MOSCOW เมืองหลวงสุดสวยของรสัเซีย 

>> ชมเมือง ST. PETERSBURG เมืองแห่งพระราชวงัของรสัเซีย 

>> ชมจตรุสั RED SQUARE หน่ึงในจตรุสัที่สวยท่ีสุดในโลก 

>> ชมพระราชวงั KREMLIN PALACE  พระราชวงัแห่งความย่ิงใหญข่องรสัเซีย 

>> ชมพระราชวงัฤดหูนาว HERMITAGE MUSEUM 

>> ชมพระราชวงัฤดรูอ้น PETERHOF PALACE  

>> ชมพระราช CATHERINE PALACE  

>> ชมวิหาร ST.BASIL สญัลักษณข์องรสัเซีย 

>> ชมวิหารหยดเลือด  THE SPILLED BLOOD  

>> ชมวิหาร  ST.SAVIOUS   

>> ชมโบสถ ์ ST.ISAAC  

>> ชม สถานีรถไฟใตดิ้น  

>> นัง่รถไฟความเร็วสูง SAPSAN  

>> ชม RUSSIAN CIRUS SHOW  

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว            

พิเศษเมนู 

อาหารพ้ืนเมือง / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยโุรป/ ไกดท์อ้งถ่ิน 

รวมค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม + รถไฟ 

แจกน ้าดื่มทา่นละ  1 ขวด / วนั 
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กาํหนดการเดินทาง 

เดือนเมษายน 2562 :  6 – 12 / 27 เม.ย. – 3 พ.ค.  

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูม ิ - กรุงเทพมหานคร  -  กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)  
    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
07.30 น.      คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ ( TG)  

เคาน์เตอร์ D  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอาํนวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY TRAVEL  
10.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 974  

***บริการอาหารกลางวนั และอาหารเยน็ บนเคร่ือง***  
17.10 น.  ถึงสนามบินนานาชาติโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (แวะเปลีย่นเคร่ือง) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารในสนามบิน  
20.35 น. ออกเดินทางไปยงั เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดย สายการบิน AEROFLOT เทีย่วบินที ่SU6343 

(เน่ืองจากสายการบิน AEROFLOT เข้มงวดเกีย่วกบัเร่ืองนํา้หนักกระเป๋ามาก กาํหนดให้ไม่เกนิ 20 กก. ซ่ึง
บางคร้ังอาจรวมถึงกระเป๋าทีนํ่าขึน้เคร่ืองมาช่ังรวมด้วย ซ่ึงอาจจะทาํให้ท่านต้องจ่ายค่านํา้หนักเพิม่ จึงขอให้
ทุกท่านคํานวณเร่ืองนํา้หนักของกระเป๋าด้วย)  (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.)  

22.00 น. ถึงสนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
ทีพ่กั          HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัที่สอง (2)  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มหาวหิารเซ็นต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลอืด  
   พระราชวงัแคทเธอรีน – พเิศษ ร้าน PODVORYE RESTAURANT  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นนาํท่านเขา้ชมมหาวหิารเซ็นต์ไอแซค (St.ISAAC) สร้างข้ึนอยา่งสวยงามยิง่ใหญ่ โดยใชเ้วลา
สร้างถึง 40 ปี ยอดโดมทาํดว้ยทองคาํแผน่หนกัถึง 100 กิโลกรัม ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างดว้ยโมเสคสวยงาม 
รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอยา่งมากเน่ืองจากคร้ังหน่ึงตวัเมืองถูกถล่ม
ดว้ยระเบิด ของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วหิารเซ็นตไ์อแซค แห่งน้ีกลบัอยูร่อดปลอดภยั   

 
 จากนั้นนาํท่านชม โบสถ์หยดเลอืด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) สร้างข้ึนนบนบริเวณ
ท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2  ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างโบสถข้ึ์นเพื่อ
เป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาสถาปัตยกรรมมีลกัษณะ คลา้ยวหิารเซนตบ์าซิลท่ีกรุงมอสโคว์ 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร จีน 

นาํท่านออกเดินทางสู่เมือง พุชคิน (Pushkin) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง นาํท่านเขา้ชมความงดงาม

ของ พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) พระราชวงัฤดูร้อนทีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของโลก
โดยพระราชวงันั้นถูกสร้างข้ึนในช่วงสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช (Peter The Great) หรือในช่วงระหวา่งปี
1717-1723 และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหวา่งปี1743 -1756 แคทเธอรีนพาเลซเป็น พระราชวงัหลวงอนั
สวยงาม เป็นท่ีพกัผอ่นในฤดูร้อนของพระมเหสีองคโ์ปรดคือ พระนางแคทเธอรีนท่ี  1 โดยพระราชวงัถูก
สร้างข้ึนในสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบคลาสิก ตกแต่งประดบัประดาผนงัหอ้งดว้ยลายปูนป้ันต่างๆ เพดาน
เขียนภาพเฟรสโกเ้ขียนภาพขณะท่ีปูนยงัไม่แหง้ถา้เขียนผดิตอ้งทุบทิ้ง ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่ท่ีมีความ
สวยงามมาก อิสระใหท้่านช่ืนชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง พเิศษ ณ ร้าน PODVORYE RESTAURANT ร้าน

สุดโปรดของท่านประธานาธิบดี ปูติน 
ทีพ่กั          HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัที่สาม (3)  พระราชวงัฤดูร้อน – พระราชวงัฤดูหนาว – ชมโชว์พืน้เมือง + ชิมไข่ปลาคาเวยีร์    
                       พระราชวงันิโคลสั 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
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นาํท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต์
( PETERHOF PALACE ) ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช สร้างวงัน้ีในปี1720 ตามแบบเรียบ
ง่ายของสถาปนิก ฌอง บฟัติสตเ์ลอบลองด์ ท่ีเห็นวจิิตรโอ่อ่าในขณะน้ีเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมโดยซาลีน่า  
อลิธซาเบธ ร่องรอยสไตลบ์าร็อกเดิมอนังดงามของพระเจา้ปีเตอร์และเลอบลองดย์งัคงมีใหเ้ห็น ดว้ยความ
สวยงามและทาํเลท่ีตั้งทาํใหพ้ระราชวงัแห่งน้ีไดช่ื้อวา่เป็น RUSSIAN VERSAILLES เป็นพระราชวงัท่ี
งดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานนํ้าพุท่ีพวยพุง่มาจากรูปป้ันสีทองและท่ีต่าง ๆ มากกวา่ 100 แห่ง ดว้ย
สถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมท่ีวจิิตรงดงามอลงัการยิง่ หอ้งหบัต่างๆ  ภายใน
พระราชวงัประดบัประดาไปดว้ยทองคาํอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได ้ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธ์ุ และสวนนํ้าพุอนั
ตระการตา สวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายในฝร่ังเศสเลย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 

นาํชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดูหนาวเฮอร์มเิทจ (HERMITAGE MUSEUM) ท่ีประกอบ 
ดว้ยหอ้งต่างๆมากกวา่ 1,050 หอ้ง ณ สถานท่ีแห่งน้ี เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยอืนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 
ของไทยในการเจริญสัมพนัธไมตรีไทย-รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัณ์ กบัพระเจา้ซาร์ นิโคลสั
ท่ี 2 ของรัสเซียอีกดว้ย ปัจจุบนัพระราชวงัน้ี ไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอร์มิเทจ ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้า
ค่าของโลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวนิซ่ี ,ปี กสัโซ,  
แรมบรันด์, แวนโก ฯลฯ จดัเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่ง  

 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง   

                        พเิศษ ชมโชว์พืน้เมอืง ณ พระราชวงั นิโคลสั พาเลซ พร้อมค๊อกเทล วอดก้าและคาเวยีร์ให้ชิม 
ทีพ่กั          HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 
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วนัที่ส่ี (4) ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ชมเมือง – เรือออโรร่า – น่ังรถไฟความเร็วสูง SAPSAN - 
กรุงมอสโคว์ – ถนนช้อปป้ิงอารบัท – ล่องเรือ RADISSON CRUISE +DINNER  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 
   นาํท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล  ( PETER & PAUL FORTRESS) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างแห่งแรก

ของเมืองเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก เคยใชเ้ป็นคุกขงั  แมกซิมกอร์ก้ี ท่ีประพนัธ์บทละครเร่ืองเด็กกบัพระอาทิตยใ์น
คุกแห่งน้ี ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีสุสาน สาํหรับเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ ทุกพระองค์  นาํชมความวจิิตร
งดงามของเมืองเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก ท่ีสร้างโดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เม่ือ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งน้ี  

  มีประวติัศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายคร้ัง และยงัเป็นอู่กาํเนิดอาํนาจของการปฏิวติัรัสเซียท่ี
สั่นสะเทือนไปทัว่โลก เมืองน้ีถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  ประกอบดว้ย 44 เกาะ 
เช่ือมต่อกนัดว้ย แม่นํ้า-ลาํคลองอีก 86 สาย สวยงามจนไดรั้บฉายาวา่ “ราชินี แห่งยุโรปเหนือ”  นครแห่งน้ี 
เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกวา่ 200 ปี ตวัเมืองนั้น ไดรั้บ  การกล่าวขานวา่เป็นนครท่ีสวยและ
สมบูรณ์มากท่ีสุดในดา้นงานสถาปัตยกรรมและผงัเมือง  นาํชมเสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์อนุสาวรียพ์ระ

เจา้ปีเตอร์มหาราช ยอดกษตัริยข์องชาวรัสเซีย ชมท่าเรือพาณิชยโ์บราณ จากนั้นนาํท่านชม เรือลาดตระเวน 
ออโรร่า ( AURORA CRUISE MUSEUM) ท่ีจอดปลดประจาํการเป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวติัเปล่ียนแปลง
การปกครองคร้ังสาํคญัของชาวรัสเซีย เม่ือเดือน ต.ค. 1917 เรือลาํน้ี เคยใชเ้ป็นเรือพระท่ีนัง่ของผูแ้ทนพระ
เจา้ซาร์ ท่ีส่งมาร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัข้ึนเป็นกษตัริย์
ในรัชกาลท่ี 6 ของไทย 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
14.00 นาํท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN ชั้น Economy จากกรุง เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก – มอสโคว ์ใช้

ความเร็ว ประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชัว่โมง (ประมาณ 3.30 ชัว่โมง )  ** รวมค่าพนักงานยกกระเป๋าเป็นหมู่
คณะเกบ็บนรถไฟ** 
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17.30 น.             เดินทางถึงเมืองมอสโคว์ ( Moscow )  
                           ***บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเวลารถไฟโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า***  

 
 จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม.เป็นทั้งยา่นการคา้ แหล่งรวม

วยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น อาทิ แมคโดนลั สตาร์บคั ฮาร์ดร็อคคาเฟต ์ฯลฯ และยงัมีศิลปินมานัง่
วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย  

พเิศษ   นําท่านล่องเรือ RADISSON CRUISE ชมกรุงมอสโคว์ พร้อมรับประทานอาหารคํา่บนเรือ  

 
ทีพ่กั          NOVOTEL CENTRE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัที่ห้า (5) พระราชวงัเครมลลนิ – จตุรัสแดง - วหิารเซ็นต์บาซิล – ห้างกมุ – ชมละครสัตว์รัสเซีย  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 
นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ ( KREMLIN PALACE ) สัญลกัษณ์แห่งอาํนาจและความยิง่ใหญ่ของ
รัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษท่ี 15 ท่ียิง่ใหญ่สวยงาม อนัเป็นจุดกาํเนิดแห่งประวติัศาสตร์รัสเซีย ท่ีมี
อายยุาวนานกวา่ 850 ปี ชมพิพิธภณัฑอ์าร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสมบติัลํ้าค่าของกษตัริยรั์สเซีย เคร่ือง
ราชกุธภณัฑ ์ชุดเคร่ืองทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจา้ซาร์ เคร่ืองเพชรและอญัมณีโบราณ รถมา้โบราณ 
พิพิธภณัฑศ์าสตราวธุ และบลัลงักแ์บบต่าง ๆ ของพระเจา้ซาร์ ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นพระราชสาํนกั  
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ชมผลงานของช่างออกแบบเคร่ืองเพชรช่ือกอ้งโลก FABERGE ช่างในราชสาํนกัรัสเซีย ท่ีลน้เกลา้ ร.5 โปรด
เกลา้ใหอ้อกแบบเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบัเป็นจาํนวนมาก จนทาํใหป้ระเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียท่ี
มีช้ิ นงานของ FABERGE ครอบครองมากท่ีสุด  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
  จากนั้นนาํท่านชมความงดงามของกรุงมอสโคว ์เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวยีตท่ียิง่ใหญ่ นาํท่านชม

ยา่น จัตุรัสแดง ( RED SQUARE) ท่ีมีความสาํคญัในหนา้ประวติัศาสตร์การเมืองรัสเซีย สุสานเลนิน 

บุรุษท่ีโลกไม่มีวนัลืม นาํท่านถ่ายรูปกบั วหิารเซ็นต์บาซิล (ST.BASIL) สถาปัตยกรรมช้ินเอกของ
รัสเซีย ซ่ึงกษตัริยอี์วานจอมโหดสั่งใหส้ร้างข้ึนและใหค้วกัดวงตาของ สองสถาปนิกผูอ้อกแบบวหิารน้ี ออก
เพื่อไม่ใหส้ามารถออกแบบส่ิงก่อสร้างใด ๆ ใหส้วยงามกวา่น้ี ไดอี้กวหิาร 

  น้ี ตั้งตระหง่านอยูใ่จกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของกรุงมอสโคว ์ใหท้่านช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้า
กุม GUM DEPARTMENT STORE ท่ีหรูหรามากท่ีสุดในรัสเซีย แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่โลก  

  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเศรษฐีรัสเซีย ตวัอาคารและภายในตกแต่งอยา่งงดงามหรูหรา  

 
 จากนั้นนาํท่าน ชมละครสัตว์ช่ือดังก้องโลก “รัสเซ่ียนเซอร์คสั” 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย   
ทีพ่กั          NOVOTEL CENTRE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัที่หก (6) สถานีรถไฟใต้ดนิ –วหิารเซ็นต์ซาเวยีร์ – ตลาดพืน้เมืองอสิมายโลโว – 
                      พเิศษ รับประทานอาหาร ณ พระราชวงั TURANDOT PALACE -  สนามบิน   
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 
จากนั้นนาํท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยี เขา้กบั
สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตกแต่งประดบัประดาภายในสถานี ต่างๆ ดว้ยกระจกสีหิน
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อ่อน ฯลฯ จนไดรั้บ การยกยอ่งวา่เป็นสถานีรถไฟใตดิ้นแห่งเดียวในโลกท่ีมีศิลปะท่ีงดงามท่ีสุดในโลก 

จากนั้นนาํท่านชม วหิารเซ็นต์เดอะซาเวยีร์วหิาร ( ST.SAVIOUS)โดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียซ่ึง
ไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี ของกรุงมอสโคว ์ 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง พเิศษ ณ พระราชวงั TURANDOT PALACE 

ร้านอาหารทีว่่ากนัว่าสวยทีสุ่ดของกรุงมอสโคว์  

 
  จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงตลาดพื้นเมืองอิสมายโลโว ( IZMAYLOVO MARKET)  ตลาดขายสินคา้พื้นเมือง

ของท่ีระลึก ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ร้อยปี อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

 
  ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาจากนั้นนาํท่านเดินสู่สนามบิน 
18.40 น.             ออกจากสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ีTG 975 

วนัที่เจด็ (7)     สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
                                      ************************************************ 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กตํ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กตํ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

6 – 12 เม.ย. 2562 97,900 97,900 92,900 87,900 10,000 
27 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562 97,900 97,900 92,900 87,900 10,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากตํ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาํวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  

** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํา้มันทีป่รับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยนืยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลือ่นไม่ได้ทุกกรณ*ี*  

 
หมายเหตุ : 
รายการทวัร์และราคาทวัร์ อาจมกีารปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัตเิหตุ / สภาพอากาศ/ การเมอืง/ ประท้วง/ 
ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงนิ /การปรับขึน้ภาษีนํา้มนั ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะ โดยทางบริษัทจะ
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตดัโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรือเกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถทาํได้ครบตาม
ดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงนิให้ส่วนนั้นแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงนิให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดนิทาง
เรียบร้อยแล้ว 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนั

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทปิคนขับรถในรัสเซีย 
9. รวมทปิไกด์ท้องถิ่น  
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10. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่กั และ รถไฟ SAPSAN  
11. นํา้ดื่มท่านละ 1 ขวด / วนั  
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการชําระ  
a. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั   
b. จากวนัจองและชําระส่วนทีเ่หลอืก่อนเดินทาง 14 วนั 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   

 
หมายเหตุ 

*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 
เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 
 

การยกเลกิ 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจาํ (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทุกๆ กรณี ***** 

        *****เมือ่ท่านจองทวัร์และชําระมดัจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
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◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่ ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนื

เงนิค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนยืน่ให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใช้

เดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   สาํหรับนํ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊สาํหรับนํ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินไทยอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 

Class Passenger) สายการบิน  AEROFLOT เข้มงวดเกีย่วกบัเร่ืองนํา้หนักกระเป๋ามาก กาํหนดให้ไม่เกนิ 20 กก. การเรียกค่าระวา่ง
นํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
 


