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เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล 

(Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand 

Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET 

ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ น าท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) 

เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บ

รวบรวมงานศิลปะล้ าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น  เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) 

ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ าพุ  และทานอาหารค่่าในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)           

       ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด 

 

รัสเซีย [มอสโคว ์- เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 

8 วัน 5 คืน 
 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 
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 27เม.ย.-4พ.ค., 28เม.ย.-5พ.ค. 2559   

      

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ 
 
22.30 น.
  

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่  คอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวก 

วันแรกของการ
เดินทาง           
กรุงเทพ  
 

วันที่สองของการเดินทาง        ดูไบ – มอสโคว –  เนินเขาสแปร์โรว์ 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385    
04.45 น. ถึงสนามบินดูไบ น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อ  
09.35 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว โดยสายการบินอิมิเรท เที่ยวบินที่ EK 133   
13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลา

ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแล้ว น ำเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์(Sparrow Hills) จุดชมวิวที่

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูง

เจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูก

ตั้งอยู่เป็นจ านวนมากที่ท่านสามารถเลือกซ้ือและต่อรองราคาได้ด้วย  

 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 น าเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN VEGA   หรือเทียบเท่า  
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วันที่สามของการเดินทาง สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ –  

                                         ถนนอารบัต  – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดใน

โลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงาม

ของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ข้ึนมาเป็นผู้น า

สหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็น

ลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างข้ึนเพื่อระลึก

ถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูน

ต่ า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บ่าย น าเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้ามถ่ายภาพด้าน

ใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัย

ชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้

เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี น าท่านสู่ถนนอารบัต เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 

กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านน่ังเล่น และยังมี

ศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย น า

ท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้

เลือกซ้ือสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, 

ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อ าพัน ,ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย     

 

ค่่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 น าท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควร

พลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด

โผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 

15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของ

ที่ระลึกด้วย 

 

 น าเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN VEGA  หรือเทียบเท่า   
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วันที่ส่ีของการเดินทาง พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี – จัตุรัสแดง – 

                                          โบสถ์เซนต์บาซิล –  บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มี

ประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น

ที่สุดในยุโรป น าท่านเข้าสู่ภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin 

Palace)ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหา

ราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่

รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสู่จัตุ รัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์

อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้า

ชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถ์ที่ส าคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่ส าคัญ เช่น 

การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากน้ันชมระฆังพระเจ้า

ซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อ

น าไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อท าให้ระฆังแตก ชมปืน

ใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิง

เลย ท าด้วยบรอนซ์น้ าหนัก 40 ตัน  (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์

อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี 

(The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่

เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่

เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงต้น

คริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวม

ทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ 

อิหร่าน 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน   

บ่าย น ำชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของ

เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทาง

ศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบัน

สถานที่แห่งน้ีใช้จัดงำนในช่วงเทศกำลส ำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชำติ วันแรงงำน 

และวันที่ระลึกสงครำมโลกคร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง 
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ของกลุ่มสถำปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's 

Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะ

รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ 

ตั้ ง อ ยู่ บ นป้ อ ม สป าสสก า ย า  เ ป็ น ศิ ล ป ะ โ ก ธิ ก  บนยอดมี ด า ว แด ง  5 

แฉกที่ท ำมำจำกทับทิม น้ ำหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ำมำประดับ 

ไว้เมื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) 

สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้าจ าพวกแบรนด์

เนม เสื้อผ้า เคร่ืองส าอาง น้ าหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเล

นิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลง

แก้วครอบอยู่  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

(อิสระอาหารค่่าภายในสนามบิน) 

 

…….. น.         ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  โดยสายการบิน......เที่ยวบิน

ที่……..(เน่ืองจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้ าหนักกระเป๋ามาก ก าหนดให้ไม่

เกิน 20 ก.ก. และบางคร้ังอาจจะน ากระเป๋า Hand Carry ของท่านมาชั่งรวมด้วย

ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ าหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านค านวณน้ าหนัก

กระเป๋าให้ดี)   

 

…….. น.         ถึงสนามบินปุกคาวา (PULKOVO) นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  

 น าเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA LIGOVSKY หรือเทียบเท่า    

วันที่ห้าของการเดินทาง   มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าชมความงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ที่สร้าง     

โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเมื่อปี ค.ศ.1703 ได้รับฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรป

เหนือ”  ผ่านชมโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ's Resurrection) ที่สร้างข้ึน

บนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซาน

เดอร์ที่ 3 ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา น าเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค 

(St. Isaac's Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่

เป็นล าดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน 

โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งน้ีเป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากคร้ังหน่ึงตัว
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เมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์

ไอแซคแห่งน้ี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน    

บ่าย น าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้วย

ห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานที่แห่งน้ีเคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือน

รัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปัจจุบัน

พระราชวั ง น้ี ได้ถู กใช้ เป็น  เ ข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เฮอ ร์มิ เทจ (Hermitage 

Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง

ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, 

แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง   

 

ค่่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 น าเข้าสูท่ี่พักโรงแรม CROWNE PLAZA LIGOVSKY หรือเทียบเท่า 
วันที่หกของการเดินทาง  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน   

                                           – ทานอาหารค่่าในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพ้ืนเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าเดินทางสูเ่มืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อน 

เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ที่สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าปีเตอร์   

มหาราช พระต าหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงาม

โดดเด่นด้วยอุทยานน้ าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 

แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงาม

อลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองค าอร่ามเรืองพร้อม

ภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่า

ได้  ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ าพุอันตระการตา

สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝร่ังเศส 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน    

บ่าย เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองน้ีเป็นที่

ประทับในฤดูร้อนของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในวันที่ 2 เมษายน 

ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ 

คณะปฏิวัติ ซ่ึงกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ์     

โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี น าเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine 
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Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรม

ผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตัวอาคาร

ทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับ

ร้อยโดยเฉพาะห้องอ่าพัน  (Amber Room)  ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระ

ให้ท่านเดินชมสวนอันร่มร่ืนงดงามในสไตล์ฝร่ังเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้

ตามอัธยาศัย 

ค่่า รับประทานอาหารอาหารพื้นเมืองในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) 

จากน้ันชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ที่มีช่ือเสียงในการแสดง 

การเต้นร่า การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจ่าชาติ  ตามเผ่าต่างๆ ซึ่ง

ท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในช่วงพักการแสดงมีบริการอาหารว่าง 

อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็นต้น 

 

 น าเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA LIGOVSKY หรือเทียบเท่า  
วันที่เจ็ดของการเดินทาง  ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล  – สนามบิน 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จำกน้ันน่าเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซ่ึง

ในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างข้ึนพร้อมๆ 

กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกใน

ราชวงศ์ โรมานอฟทุกพระองค์  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน    

13.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

16.35 น   ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่  EK 176  
วันที่แปดของการเดินทาง          ดูไบ – กรุงเทพ 

00.15 น. ถึงสนามบินดูไบ น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อ  
03.40 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376   
13.00 น   คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่านท่าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค่านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส่าคัญ 

 

โปรแกรม : รัสเซีย (มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 

8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ 
 

ก่าหนดการเดินทาง 17-24, 23-30 มี.ค., 30-6 เม.ย. 2559 

4-11, 5-12 เม.ย. 2559 // 4-11, 8-15, 19-26 พ.ค. 2559 

1-8, 15-22 มิ.ย. // 29มิ.ย.-6ก.ค. 2559 

         อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 59,900.- 

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก) 59,900.- 
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พักห้องเด่ียว เพิ่มท่านละ 6,000.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่านข้อมูล

เพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก) 
59,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน EK ลดท่านละ  25,000.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่น่ัง confirm เท่าน้ัน) 
80,000.- 

                

ก่าหนดการเดินทาง (สงกรานต์)    8-15, 9-16, 10-17, 11-18, 12-19 เม.ย. 2559 

         อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 69,900.- 

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก) 69,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มท่านละ 6,000.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่านข้อมูล

เพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก) 
69,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน EK ลดท่านละ  25,000.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่น่ัง confirm เท่าน้ัน) 
80,000.- 

                          

          ก่าหนดการเดินทาง 27เม.ย.-4พ.ค., 28เม.ย.-5พ.ค. 2559   

         อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 65,900.- 

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก) 65,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มท่านละ 6,000.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 65,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่านข้อมูล

เพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก) 
65,900.- 
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ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน EK ลดท่านละ  25,000.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่น่ัง confirm เท่าน้ัน) 
80,000.- 

                             

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินอินเตอร์สายการบินเอมิเรสต์ ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อม

คณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 

2. ค่าตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศรัสเซีย ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ  

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 

5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

9. ค่ามัคคุเทศก์จากทางเมืองไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง  (ไม่รวมทิป) 

10. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในประเทศรัสเซียและพนักงานขับรถท้องถิ่นรัสเซียตลอดรายการเดินทาง 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
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3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4. ค่าธรรมเนียมน่้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาร์ ต่อคน ต่อวัน : 8x3 = 24 ดอลลาร์) 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

 

เงื่อนไขการช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ่าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับ 

     เงินมัดจ่าแล้วเท่าน้ัน 

2.  ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากที่ช าระมัดจ าทันที 

3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 

    ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

 4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก 

    ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า4-5ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน  

     ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์ 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท่าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ่านวนที่บริษัทฯก่าหนดไว้ (30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

จ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

ทัง้หมด    

9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ   วีซ่า หรือไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1.   ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

      ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน 

      ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท่าให้

ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 

ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละ

ช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน 

อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ่าเป็นต้องแยกห้องพักเน่ืองจาก
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โรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการ

แยกห้องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และ

ไม่มีอ่างอาบน้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส่าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / 

หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย 

และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง 

ไมป่ฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึง

มีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว 

บริษัท จะยึดถือและค่านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทาง

เป็นส่าคัญ 

 

 


