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เชิญทองเท่ียวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไวดวยกัน ออกมาเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เท่ียวชมเมืองมอสโคว(Moscow)ถายรูปท่ีโบสถเซนตบาซิล (Saint Basil's 
Cathedral) หรือท่ีรูจักในนามโดมหัวหอม เขาชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของ
พระเจาซาร ชอปปงสินคาพ้ืนเมืองท่ี IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญและถูกท่ีสุดของประเทศ นําทานบิน
ภายสูเมืองเซ็นตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg) เมืองของพระเจาปเตอรมหาราช เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิ
เทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลานช้ิน เยือนพระราชวังเปโตรวา
เรส (Peterhof Palace) ท่ีงดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุ   

***ชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูท่ี ไมควรพลาด*** 

***ทานอาหารคํ่าในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)*** 

***น่ังรถไฟดวนสูนครเซ็นตปเตอรเบิรก** 

 

 

 

รัสเซีย เตม็สูตร (รถไฟดวน) 8 วัน 5 คืน

มอสโคว  ซารกอรส  เซนตปเตอรสเบิรก 
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
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กําหนดวันที่เดินทาง  
วันท่ี 16-23,23-30 พ.ค.,30 พ.ค.-6 มิ.ย.60   ราคาทานละ 58900 บาท 
วันท่ี  6-13 ,13-20 มิ.ย., 27 มิ.ย.-4 ก.ค. 60  ราคาทานละ 58900 บาท 
วันท่ี  4-11,11-18  ก.ค., 25 ก.ค. 1 ส.ค. 60  ราคาทานละ 58900 บาท 
วันท่ี  8-15,22-29  ส.ค.60        ราคาทานละ 58900 บาท 
 

วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ 

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมี
เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก           

 

วันที่สองของการเดินทาง    ดูไบ – มอสโคว –  เนินเขาสแปรโรว – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว  

02.05 น.  ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 371 
***คณะเดินทางวันที่ 26 เม.ย – 3 พ.ค. 60 ออกเดินทางเที่ยวบินที่ EK385 เวลา 01.15 น. และถึงดูไบเวลา 04.45 น.***  

05.35 น.  ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ  
09.40 น.  ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินอิมิเรท เที่ยวบินที่ EK 133   
13.50 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  ผาน

ข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขาย
ของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซ้ือและตอรองราคาไดดวย นําทานชมสถานีรถไฟใตดิน
กรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความ
สวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ข้ึนมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางข้ึนเพื่อ
ระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานปน รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบ
โมเสก  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
  นําเขาสูที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL   หรือเทียบเทา  
 

วันที่สามของการเดินทาง มอสโคว – ซารกอรส – วิหารเซนตซาเวียร – ชอปปงท่ี IZMAILOVO  MARKET – ละครสัตว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรสไดเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่
ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษที่ 14-17  เปนที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธ์ิของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอน
การรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ ชมโบสถโฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) เปน
โบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของ
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นักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ
อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-
1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน  ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ
เกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่
สําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหาร
แหงพระราชวังเครมลิน แตที่น่ีสูงกวาชมบอนํ้าศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel Over the Well)  ที่ซึมข้ึนมาเองตามธรรมชาติ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บาย นําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (St. Saviour Cathedral) (หามถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย 

สรางข้ึนเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลา
กอสรางนานถึง 45 ป นําทานสูถนนอารบัต เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคา
ของที่ระลึก รานนั่งเลน และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย นําทานสู 
IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูก
ท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตา แมลูกดก, ผาคลุมไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย      

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมท้ังมายากล 
กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที 
และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและ
ซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 1,000 บาท ***  

  นําเขาสูที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL  หรือเทียบเทา   
 

วันที่ส่ีของการเดินทาง พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอร่ี – จัตุรัสแดง –โบสถเซนตบาซิล  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ 
การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป 
นําทานเขาสูภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจา
ซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนท่ีประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน 
และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซ่ึงเปนโบสถท่ีสําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก
ของพระเจาซารทุกพระองคจากนั้นชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุด
ในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารท่ีมีความ
ตองการสรางปนใหญท่ีสุดในโลกท่ียังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ
อัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแก
ท่ีสุดของรัสเซียเพื่อเปนท่ีเก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานท่ีเก็บสะสมของมี
คาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ
ท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซ่ึงอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน   
บาย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะ

เปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปจจุบันสถานที่แหงนี้ใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของ
จัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวย
ยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอ
นาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึง
พรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเม่ือปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมท่ีเกาแก
ของเมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เส้ือผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง ชม
อนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู   

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
  นําเขาสูที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL  หรือเทียบเทา   
  

วันที่หาของการเดินทาง  น่ังรถไฟดวนสูนครเซ็นตปเตอรเบิรก – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพื่อเดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก   

นําชมความงดงามของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg) ที่สราง     โดยพระเจาปเตอรมหาราชเม่ือป ค.ศ.1703 ไดรับ
ฉายาวา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ”  ผานชมโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรางข้ึนบนบริเวณท่ีพระเจาอ
เล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน    
บาย นําชมความย่ิงใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานท่ีแหงน้ี

เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปจจุบันพระราชวัง
น้ีไดถูกใชเปน เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น 
รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑ
ศิลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญที่สุดของโลกแหงหนึ่ง    

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
  นําเขาสูที่พักโรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา 
 

วันที่หกของการเดินทาง พระราชวังปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน  – ทานอาหารค่ําในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพ้ืนเมือง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซ่ึงเปนท่ีตั้งของ พระราชวังฤดูรอน เปโตรดวาเรสต (Peterhof Palace) ท่ีสรางข้ึน
ในสมัยพระเจาปเตอร   มหาราช พระตําหนักท่ีไดชื่อวาเปน Russian Versailles เปนพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยาน
นํ้าพุที่พวยพุงมาจากรูปปนสีทองและท่ีตางๆ มากกวา 100 แหง ดวยสถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะตื่นตาต่ืนใจกับ
ประติมากรรมท่ีวิจติรงดงามอลังการย่ิง หองหับตางๆ ภายในพระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่
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สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได  สวนภายนอกก็เต็มไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวน
นํ้าพุอันตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในฝรั่งเศส  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน    
บาย เดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชก้ิน (Pushkin) เมืองนี้เปนที่ประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณ

สําคัญเกิดข้ึนในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของ คณะ
ปฏิวัติ ซ่ึงกลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ  โรมานอฟที่ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชม
พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอา
ความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟาสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวย
หองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน  (Amber Room)  ท่ีทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่น
งดงามในสไตลฝรั่งเศส หรือชอปปงสินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย  

คํ่า รับประทานอาหารอาหารพื้นเมืองในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) จากนั้นชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาว
รัสเซีย ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ  ตามเผาตางๆ ซ่ึงทานจะสนุกสนาน 
และประทับใจ ซ่ึงในชวงพักการแสดงมีบริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา เปน
ตน  

  นําเขาสูที่พักโรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา  
  

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  ชมปอมปเตอร แอนด พอล – มหาวิหารเซนตไอแซค – สนามบิน  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชือ่วาเปนมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด และใหญเปนลําดับ 4 ของ
โลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธ์ิแหงนี้เปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก 
เนื่องจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปท้ังเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี จากนั้น
นําเขาชมปอมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซ่ึงในอดีตเคยใชเปนที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปนปอม
ปราการท่ีสรางข้ึนพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมานอฟ
ทุกพระองค   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน    
13.00 น.  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน  
17.10 น    ออกเดินทางกลับสูดไูบ โดยสายการบินเอมิเรสต เที่ยวบินที่  EK 176   
  

วันที่แปดของการเดินทาง          ดูไบ – กรุงเทพ 

00.05 น.  ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ  
03.40 น.  ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 376   
12.50 น    คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

***************************************************************** 
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กําหนดวันเดินทาง :    
เมษายน : 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 
พฤษภาคม : 16 – 23, 23 – 30, 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 
มิถุนายน : 6 – 13, 13 – 20, 27 มิ.ย. – 4 ก.ค. 
กรกฎาคม : 4 – 11, 11 – 18, 25 ก.ค – 1 ส.ค. 
สิงหาคม : 8 – 15, 22 – 29 

         อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 58,900.- 

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง 
(หองพักจะมี 2 เตียงเทาน้ัน ไมมีเตียงเสริม) 
*กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก* 

58,900.- 

พักหองเดี่ยว เพ่ิมทานละ 7,900.- 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน 58,900.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน  
(หองพักจะมี 2 เตียงเทาน้ัน ไมมีเตียงเสริม) 
*กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก* 

58,900.- 

ในกรณีไมใชตั๋วเคร่ืองบิน EK ลดทานละ  18,000.- 

หนังสือเดินทางสัญชาตไิทย ไมตองทําวีซารัสเซีย

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเม่ือที่นั่ง confirm เทาน้ัน) 
80,000.- 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมายเหตุ    
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การ
นัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอน
การเดินทาง  
5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
อัตราน้ีรวม 
1.คาตั๋วเครื่องบินอินเตอรสายการบินเอมิเรสต ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด) 
2.คาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรัสเซีย ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ  
3.คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
4.คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 
5.คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา 
6.คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
7.คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
8.คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการ
เดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
-เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
-เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
9.คามัคคุเทศกจากทางเมืองไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง  (ไมรวมทิป) 
 
อัตราน้ีไมรวม 
1.คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2.คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดื่มที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหาย
ในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3.คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4.คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5.คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาร ตอคน ตอวัน : 8x3 = 24 ดอลลาร) 
6.คาทิปไกดทองถิ่น และพนักงานขับรถ  (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาร ตอคน ตอวัน : 6x6 = 36 ดอลลาร) 
7.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
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เงื่อนไขการจอง 
1.ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น 
2.  สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน หลังจากท่ีชําระมัดจําทันที 
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี   กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดข้ึน 
 4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษนั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว
ในระยะเวลาเกินกวา4-5ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3.แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4.แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนด
ไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน  
6.กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยัง
คณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ 
เรียกเก็บ  
7.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิใน
การ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1.   ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการ
เรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –  5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
2.   หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย 
3.   นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กําหนด เชน ตองเปนผูที่มี
รางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย  และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอน
เวลาที่เช็คอินเทานั้น 
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ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1.เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภท
อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หอง
คูแบบไมมีเตียงเสริม 
2.โรงแรมในรัสเซีย สวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4.โรงแรมในรัสเซีย มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูกับ
การออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การ
ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, 
สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอัครราชทูต 
รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม
เง่ือนไขที่บริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะ
พ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะ
ยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

 


