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BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE  

รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบร์ิก  

7 DAYS 5 NIGHTS  

เดนิทาง สงิหาคม – ธันวาคม 62 

เร่ิมต้นเพียง 54,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว์ 

วนัท่ี 2. มอสโคว์ – นัง่รถไฟ SAPSAN สูน่ครเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก– พพิธิภณัท์เฮอมเิทจ – ถนนช้อปปิง้เนฟสกี ้

วนัท่ี 3. พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน 

วนัท่ี 4. มหาวหิารเซนท์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ปอ้มปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิง้ท่ีห้าง Galeria – ชมระบําพืน้เมือง ณ พระราชวงันิ

โคลสั-  นัง่รถไฟตู้นอนระดบัเฟิร์สคลาสกลบักรุงมอสโคว์ 

วนัท่ี 5. มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดนิ – พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑ์อารเมอร่ี – จตรัุสแดง – วหิารเซนท์บาซิล – ห้างกมุ – ละครสตัว์ 

วนัท่ี 6. ถนนอารบตั – มหาวหิารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบนิ                                            

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์  
11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู4 เคาน์เตอร์ H,J สายการบินไทย โดยมี

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
14.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงมอสโคว์ โดยสายการบนิไทย TG 974 

***คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 09 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 14.00 น. และถึงกรุงมอสโคว์ เวลา 20.20 น. 
19.45 น. ถึงสนามบนิดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว จากนัน้นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DELTA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
มอสโคว์ – น่ังรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์
เฮอมิเทจ – ถนนช้อปป้ิงเนฟสกี ้

เชา้ รับประทานอาหารเช้า 

 นําท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพ่ือเดนิทางสูเ่มืองเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก (St.petersburg)  
***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดท่ีจอดรถกับตวัสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งท่าน
จําเป็นต้องลากกระเป๋าเดนิทางด้วยตวัท่านเอง เพ่ือปอ้งกนักระเป๋าท่ีอาจจะสญูหายได้*** 

..... น. ขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN เพ่ือเดนิทางสูน่ครเซนท์ปีเตอร์เบร์ิก (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 

..... น. ถึงนครเซนท์ปีเตอร์เบิร์กโดยสวสัดิภาพ นําชมความงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ท่ีสร้าง โดยพระ

เจ้าปีเตอร์มหาราชเม่ือปี ค.ศ.1703 ได้รับฉายาวา่“ราชินีแห่งยโุรปเหนือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย นําชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบด้วยห้องตา่งๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานท่ีแห่ง
นีเ้คยใช้เป็นท่ีรับรองการเสดจ็เยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปัจจุบนัพระราชวงั
นีไ้ด้ถกูใช้เป็น เข้าชมพพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)  ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะลํา้ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิน้ 
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รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด  ดาวินซ่ี, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์
ศลิปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแห่งหนึ่ง  นําท่านต่อไปยัง ถนนช้อปปิงเนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนน
นัน้ได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเ้ป็นถนนย่านการค้าสายหลกัในเซนท์ปีเตอร์เบิร์กให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้านานาชนิดเป็นของท่ี
ระลกึ 

ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ท่ี
สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช พระตําหนกัท่ีได้ช่ือวา่เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัท่ีงดงามโดดเด่นด้วย
อทุยานนํา้พท่ีุพวยพุง่มาจากรูปปัน้สีทองและท่ีตา่งๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับ
ประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวงัประดบัด้วยทองคําอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนท่ี
สวยงามเก่าแก่ทรงคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพนัธุ์และสวน
นํา้พอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายส์ในฝร่ังเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดนิทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทบัในฤดรู้อนของราชวงศ์ และมีเหตกุารณ์

สําคญัเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลสัท่ี 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคมุตวัจากกลุ่มของ คณะ
ปฏิวตัิ ซึ่งกลายเป็นประวตัิศาสตร์หน้าสดุท้ายในเมืองพชุกิน้และราชวงศ์     โรมานอฟท่ียาวนานกว่า 200 ปี นําเข้าชม
พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วลิเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดย
นําเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายใน
ประกอบด้วยห้องหบัตา่งๆนบัร้อยโดยเฉพาะห้องอ าพัน  (Amber Room)  ท่ีทกุท่านจะต้องประทบัใจ อิสระให้ท่านเดินชม
สวนอนัร่มร่ืนงดงามในสไตล์ฝร่ังเศส หรือช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมืองได้ตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
มหาวิหารเซนท์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์
พอล – ช้อปป้ิงที่ห้าง Galeria – ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 
- น่ังรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเข้าชมมหาวหิารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีได้ช่ือวา่เป็นมหาวหิารท่ีสวยงามท่ีสดุ และใหญ่เป็นลําดบั 4 

ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกัดิ์สิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอย่าง
มาก เน่ืองจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้เมือง นําท่าน เข้าชมโบสถ์หยดเลือด 
(Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสร้างขึน้บนบริเวณท่ีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างเพ่ือเป็นอนสุรณ์แดพ่ระบดิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านถ่ายรูปกบัพพิธิภัณท์เรือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวตัศิาสตร์-ของรัสเซียท่ี ท่ีมีประวตัยิาวนานรวมถึง

การผา่นช่วงการปฏิวตักิารเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินิสต์ในปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ใน
ปี ค.ศ. 1941-1945 ด้วย  จากนัน้น าเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นท่ี
คมุขงันกัโทษทางการเมืองเป็นปอ้มปราการท่ีสร้างขึน้พร้อมๆ กบันครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัใช้เป็นสสุานท่ีเก็บพระศพ
ของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทกุพระองค์ หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางสู่ห้าง Galeria ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้า
แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS , INCANTO และอ่ืนๆอีก
มากมาย 

ค ่า อิสระอาหารค่ําตามอธัยาศยั 

จากนัน้ชมการแสดงศลิปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีช่ือเสียงในการแสดง 
การเต้นรํา การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจําชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในช่วงพกัการ
แสดงมีบริการอาหารวา่ง อาทิเช่น ไขป่ลาคาร์เวียร์, ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็นต้น 
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 นําท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพ่ือเดนิทางสู่กรุงมอสโคว์ (Moscow)  

 น าท่านน่ังรถไฟจากนครเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่กรุงมอสโคว์ด้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส (First class) ***การ
เดนิทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่ง
ท่านจ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดนิทางด้วยตัวท่านเอง เพ่ือป้องกันกระเป๋าที่อาจจะสูญหายได้*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 
มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อา
รเมอร่ี – จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์ 

เช้า อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย    
 นําท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม

การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วง แรกสดุท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผู้ นํา
สหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะ
ของงานศิลปะท่ีสร้างขึน้เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ่า 
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก  นําท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็น
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทํา
ให้เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสดุในยุโรป นําท่านเข้าสู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ท่ี
ประทบัของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ี
ประชมุของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นําท่านสูจ่ตัรัุสวหิาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสมัชัญ โบสถ์อันนันซิ
เอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อสัสมัชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีสําคญัใช้ในงานพิธีกรรมท่ี
สําคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนัน้ชมระฆังพระเจ้าซาร์สร้างในสมยัพระนาง
แอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือนําไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทําให้
ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ท่ีมีความต้องการสร้างปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทําด้วยบรอนซ์
นํา้หนกั 40 ตนั (หากมีพธีิกรรมทางศาสนาโบสถ์อสัสมัชญัจะไมอ่นญุาตให้เข้าชมด้านใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี 

(The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจ้าชายมัสโคว่ี ในช่วง
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คริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษท่ี 14 ถึงช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหนึ่งในสามพพิธิภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบตัิของพระเจ้าแผ่นดินท่ีสมบูรณ์
แบบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษ และ อิหร่าน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณ์สําคญัในประวตัิศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะ

เป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนีใ้ช้จัด
งานในช่วงเทศกาลสําคญัๆ เช่น วนัปีใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจัตรัุส
แดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอด
โดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวเิออร์ ตัง้อยู่บนปอ้มสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม นํา้หนัก 20 ตนั ซึ่งพรรค
คอมมวินิสต์นํามาประดบั ไว้เม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่
ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสินค้าจําพวกแบรนด์เนม เสือ้ผ้า เคร่ืองสําอาง นํา้หอม และราคาค่อนข้างแพง ชม
อนสุรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค่ําตามอธัยาศยั 
 นําท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัว์แสนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สนุัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายา

กล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 
นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกับสตัว์ต่างๆ และมีของท่ีระลึกด้วย ***กรณีละครสตัว์งดการแสดง
และซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไมมี่การแจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท *** 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DELTA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนาม
กีฬาเลนิน – สนามบิน                                            



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  7  BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW  รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบร์ิก  7 DAYS 5 NIGHTS BY TG        GQ3DME-TG001 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้นําท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการค้า แหล่งรวมวยัรุ่น 

ร้านค้าของท่ีระลกึ ร้านนัง่เลน่ ร้านอาหารมากมาย และยงัมีศลิปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิด
หมวกอีกด้วย นําชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดม
ทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรัสเซีย สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็ก
ซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี นําท่านถ่ายรูปภายนอกกับสนามกีฬาเลนินหรือสนามกีฬาลุซนีกี ้

(Luzhniki Stadium) สนามกีฬาระดบัความจ ุ80,000 ท่ีนัง่ท่ีใช้เป็นท่ีจดัพธีิเปิดการแขง่ขนัฟตุบอลโลก 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทัง้เมืองและ

สามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน นอกจากนีย้ังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตัง้อยู่เป็นจํานวน

มากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้และตอ่รองราคาได้ด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

19.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสูส่นามบิน 

22.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยสายการบนิไทย TG 975 

***คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 23 ต.ค. 62 62 ออกเดนิทาง เวลา 22.00 น. และถึงกรุงเทพฯเวลา 10.50 น.  ของวันที่ 

7 *** 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
11.10 น. ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดีภาพ 
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อัตราค่าบริการ BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW  
รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบร์ิก  

7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วันที่  24-30 ส.ค. 62 57,900 57,900 57,900 57,900 37,900 12,900 

วันที่  14-20 ก.ย. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 36,900 11,900 

วันที่  05-11 ต.ค. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 36,900 10,900 

วันที่ 23-29 ต.ค. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 36,900 9,900 

วันที่  09-15 พ.ย. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 34,900 9,900 

วันที่  16-22 พ.ย. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 34,900 9,900 

วันที่  04-10 ธ.ค. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 34,900 9,900 

วันที่ 11-17 ธ.ค. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 34,900 9,900 

วันที่ 28 ธ.ค.62 – 3 ม.ค. 63  69,900 69,900 69,900 69,900 50,900 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้า ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (36 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 USD) 
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เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมดัจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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