
 

 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

น่ังรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ – เซนปิเตอร์เบิร์ก - พระราชวงัเฮอร์มเิทจ - พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ - 
พระราชวงัแคทเธอรีน - ระบ าพืน้เมือง - กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวงันิโคลสั - จตุรัสแดง – ล่องเรือแม่น ้ามอสโก   

 
  

 

      

วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการ

บินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที่สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ – อารบัท 
02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
06.00 น.  เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.15 น.  เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแล้ว น า

ท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซ่ึงเป็นวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกบัแม่น ้ า
มอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษตัริยท่ี์สวยงามและเหมือนจริง จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผูค้นในเมือง เป็นทั้ง
ยา่นการคา้และแหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกต่างๆ มีศิลปินมานัง่วาดรูป ทั้ง
รูปเหมือน ภาพขาว-ด า ภาพสีต่างๆ และ รูปลอ้เลียน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ ทีพ่กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกนั 



 

วนัที่สาม พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร์ร่ี -  โบสถ์อสัสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอ
ระฆงัพระเจ้าอวีาน  สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซ่ียนเซอร์คสั                     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน จุดก าเนิดแห่งประวติัศาสตร์
รัสเซียท่ีมีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น ้ ามอสโก ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีเป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสมบติัล ้ าค่าของกษตัริยรั์สเซีย ทั้งเคร่ืองประดบัท่ีท าดว้ยเพชร 
ทองค า อุปกรณ์การสู้รบของกษตัริยส์มยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษตัริยแ์ละพระราชินี ซ่ึงในบริเวณนั้นจะ
มี โบสถ์อสัสัมชัญ เป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระ
เจ้าซาร์ สร้างในสมยั ค.ศ.1586 เพื่อตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกและยงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์ 
และมีลูกกระสุน น ้ าหนกัลูกละประมาณ 1 ตนั นบัวา่เป็นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความ
สูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี 
ภายในหอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชมระฆงัใหญ่ท่ีสุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมยัพระนาง
แอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน าไปติดตั้งบนหอระฆงัแต่เน่ืองจากมีความผิดพลาด
จึงท าใหร้ะฆงัแตกออก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก ถ่ายรูปด้านหน้า 
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย ท่ีน่ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
ทศันียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกท่ีสร้างในสมยัของสตาลิน คือ ตึกท่ีท าการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกท่ีพกั
อาศยั 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลยัมอสโคว ์นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยูเ่ป็นจ านวน
มาก จากนั้นน าท่านชมการแสดงละครสัตวท่ี์ข้ึนช่ือของรัสเซีย รัสเซ่ียนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู้ท่ี
ไม่ควรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกนั  

วนัที่ส่ี สถานีรถไฟใต้ดนิ–ตลาดอสิมายลอฟกี-้จตุัรัสแดง–มหาวหิารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิ
เออร์–ห้างสรรพสินค้ากมุ–ล่องเรือแม่น า้มอสโคว์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนัง่ 
รถไฟใตดิ้นดูสักคร้ังเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟ
ใตดิ้นท าใหผู้ค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทัว่ไปสถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสร้างท่ี
ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและ
วฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมเน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละ
สถานีท่ีต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต และหินอ่อน น าท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี ้
ตลาดขายสินคา้พื้นเมืองซ่ึงท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิ
เช่น ตุก๊ตามาทรอชกา้(แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้
ของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง ค  าวา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม 
จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลอง



 

ทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จตุัรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใช้จดังานในช่วง
เทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภายในบริเวณจตุัรัสแดงน า
ท่านถ่ายรูปดา้นหนา้มหาวหิารเซนต์บาซิล สร้างในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซียโบราณ
ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้อง
ส าหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 หอนาฬิกาซาวเิออร์ ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอด
มีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจากทบัทิมหนกั 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ี
ลอนดอนแต่มีอายมุากกวา่ ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่โตและ
สวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้ ของใชใ้นครัวเรือน แบรนด์เนม เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ท่ีระลึก มี
ร้านคา้มากกวา่ 200 ร้าน จากนั้นน าคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว์ สัมผสับรรยากาศสองขา้งทางสถานท่ีส าคญัอยา่ง
สวยงามของเมืองหลวงมอสโคว ์**หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงโปรแกรมจาก
การล่องเรือเป็นชมโชว์บัลเล่ต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ** 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ทีพ่กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกนั  

วนัที่ห้า  มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวงัฤดูหนาว 
เช้า  บริการอาหารเช้า (SET BOX) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ 
…….…. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมนั ใชเ้วลาเพียง    

4 ชัว่โมงจากกรุงมอสโควสู่์ไปเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม. 
 ………. น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางความเจริญท่ีเก่าแก่

ท่ีสุด ไดรั้บการขนานนามวา่หน้าต่างของยุโรป เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองท่ีแสนสวยงาม มีความเจริญทางดา้น
วฒันธรรม เป็นศูนยก์ลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรน ้ าเอกของทวีปยโุรปทางตอนเหนือ ปัจจุบนัเมืองน้ีเป็นท่ี
รู้จกั กนัอย่างแพร่หลายทัว่โลกว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามและรุ่มรวยดว้ยศิลปวฒันธรรมดุจดงัราชินีแห่งยุโรปเหนือ 
น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้โบสถ์หยดเลือด สร้างข้ึนบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละ
พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างโบสถ์ข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะคลา้ยวิหาร
เซนตบ์าซิลท่ีกรุงมอสโคว ์

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดูหนาว ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีมีช่ือเสียงมากสร้างใน
สมยัของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงชาวอิตาเลียนก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อก
โคโคท่ีสร้างพระราชวงัให้เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์ และความรุ่งโรจน์ของจกัรวรรดิ
รัสเซีย ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัสเซียท่ีเปิดให้คนทัว่ไปเขา้ชมไดจ้ดัแสดง
ส่ิงของต่างๆ ท่ีทรงคุณค่าเกือบ 3 ลา้นช้ิน และเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ทีพ่กั ณ PARK INN HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

วนัที่หก พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดนิเนอร์ พร้อมการแสดงพืน้เมือง 
ณ พระราชวงันิโคลสั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ตั้งอยูท่างทิศใต ้ของ
อ่าวฟินแลนด์ ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราชดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทองต่ืนตากบัประติมากรรมท่ีวิจิตร



 

พิสดารและอลังการยิ่งภายในพระราชวงัส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพนัธ์ุและสวนน ้ าพุอนั
ตระการตาอิสระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมืองเป็น
อนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศิลปะบารอก เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ส่วนตวัวหิาร
ปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ ในอดีตเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงสุดของเมือง
และหา้มส่ิงก่อสร้างใดสูงกวา่ ซ่ึงภายในมีการประดบัตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกอยา่งสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารค ่า กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวงันิโคลสั และชม การแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย (Folk Dance 
Show) ท่านจะไดส้ัมผสักบัเสียงดนตรีและการร้องเพลง พร้อมการเตน้ระบ าท่ีสนุกสนานในแบบชนพื้นเมืองของ
รัสเซีย ช่วงพกัคร่ึงการแสดง เชิญทุกท่านลิม้รสไข่ปลาคาร์เวยีร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า  
น าท่านสู่ทีพ่กั ณ PARK INN HOTEL  หรือระดับเดียวกนั 

วนัที่เจด็  พระราชวงัแคทเธอรีน– มหาวหิารเซนต์ไอแซค – Pulkovo Outlet Village 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บา้นปุชก้ิน  

สถานท่ีประทบัและพกัอาศยัของเจา้นายชั้นสูง ไม่วา่จะเป็น “อเล็กซานเดอร์ ปุชก้ิน” ยอดกวเีอกรัสเซีย น าท่านเขา้
ชม พระราชวังแคทเธอรีน ซ่ึงเป็นพระราชวงัฤดูร้อนท่ีสวยงามแห่งหน่ึงในรัสเซีย มีห้องต่างๆ ให้เขา้ชมมากมาย 
แต่ละห้องนั้นจะมีการประดบัตกแต่งอย่างสวยงามในศิลปะท่ีแตกต่างกนัออกไป (ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ชม
พระราชวงัแคทเธอรีนได ้ทางบริษทัฯ ขอน าท่านชม พระราชวังพาฟลอฟส์ ตั้งอยูส่วนขนาดใหญ่ซ่ึงสร้างโดพระ
ราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื่อให้กบัพระราชบุตรพอล โดยใชช่้างท่ีพระองคท์รงโปรดท่ีสุดคือ Charles Cameron 
เป็นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจา้พอล ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนท่ีพระองค์โปรด
ปรานเน่ืองจากพระองค์ตอ้งการศิลปะแบบฝร่ังเศสมากกว่าอิตาลี ท าให้คาเมอร์รอนงอนไปพกัใหญ่และกลบัมา
ท างานต่อหลงัจากพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี1ข้ึนครองราชยท์รงเสด็จมาพ านกัท่ีพระราชวงัน้ีตวัพระราชวงัประดบั
ดว้ยของเก่าดั้งเดิมท่ีถูกเก็บใหร้อดพน้จากกท าลายเม่ือคราวสงครามโลก) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค ได้ช่ือว่าเป็นมหา
วิหารท่ีสวยงามท่ีสุด ตน้แบบของท่ีท าการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นท่ี 3 รอง
จากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ท่ีกรุงโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล ท่ีกรุงลอนดอน หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่  
Pulkovo Outlet Village แหล่งช้อปป้ิงท่ีรวมร้านคา้ดงัมากมายกว่า 40 ร้าน สัมผสัประสบการณ์การช้อปป้ิง ท่ี
ครบครันด้วยสินค้าชั้ นน าต่างๆ  มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA 
TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 176 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วนัที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น.  เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 



 

18.40 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo ส่งทุกท่านโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
******************************************************************************** 

หมายเหตุ : โปรแกรมเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีค้ านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ไม่มีตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 
พกัเดี่ยว    เพิม่ท่านละ 11,000 บาท 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถ

เขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าตัว๋รถไฟเดินทางระหวา่งมอสโคว-์เซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

(ไม่รวมค่าทปิ) 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วนั (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป) 
    ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

ตุลาคม 2-9 / 11-18 / 15-22 / 16-23 / 19-26 / ต.ค. 2562 57,999 
พฤศจกิายน 15-22 พ.ย. / 29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562  52,999 

ธันวาคม 
 4-11 ธ.ค. 2562   52,999 
25 ธ.ค. – 1 ม.ค. / 26 ธ.ค. – 2 ม.ค.  /  

28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 2562  
64,999 



 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าให้ไม่วา่
ในกรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง แม้จะยกเลิกภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริษัทจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน  
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5.การช าระเงินให้ช าระผ่านทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาให้บริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
และลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถ่ีถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 
    
 
หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนั
เดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                           

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่าน้ัน 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 

น.ส.ทศันา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


