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NT442
ทวัรร์ัสเซยี มอสโคว ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8 วัน 5 คนื (EK)
ทัวรรั์สเซยี , 8 วัน 5 คนื ,

HOLIDAY INN HOTEL  , PARK INN HOTEL

มอสโคว ์- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบทั - พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี- โบสถอ์สัสมัชญั -
หอระฆงัพระเจา้อวีาน 

สแปรโ์รฮ่ลิล ์- มหาวทิยาลยัมอสโคว ์- รสัเซยีนเซอรค์สั - สถานรีถไฟใตด้นิ - ตลาดอสิมายลอฟก ี- จตัุรสัแดง -
มหาวหิารเซนตบ์าซลิ 

หา้งสรรพสนิคา้กุม - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- ลอ่งเรอืแมน่้าํมอสโคว ์- นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ - โบสถห์ยดเลอืด -
พระราชวงัฤดูหนาว 

พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล - กาลา่ดนิเนอร ์พรอ้มการแสดงพนืเมอืง ณ พระราชวงันโิคลสั -
หมูบ่า้นพระเจา้ซาร ์

พระราชวงัแคทเธอรนี - พระราชวงัพาฟลอฟส ์- มหาวหิารเซนตไ์อแซค - PulkovoOutlet Village

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

22.00 น.



คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสายขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)
เจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

วนัท ี2
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ดไูบ - มอสโคว ์- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- อารบทั

01.15 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 385 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

04.45 น.
เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลยีนเครือง

09.40 น.
เดนิทางสู ่มอสโคว ์โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 133 (æบรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

13.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซยี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นถ่ายรูป มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ซงึเป็นวหิารโดมทองทใีหญ่ทสีดุในรัสเซยี ตังอยู่ใจกลางเมอืงตดิกับแม่น ้าํมอสโคว ์รอบๆ
วหิารจะมภีาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตรยิท์สีวยงามและเหมอืนจรงิ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดนิหา้มรถผา่น เป็นถนนศลิปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมอืง
เป็นทังย่านการคา้และแหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค ของทรีะลกึตา่ง  ๆมศีลิปินมานังวาดรูป ทังรูปเหมอืน ภาพขาว-ดํา
ภาพสตีา่ง  ๆและรูปลอ้เลยีน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี- โบสถอ์สัสมัชญั - ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- หอระฆงัพระเจา้อวีาน - สแปรโ์รฮ่ลิล ์-
รสัเซยีนเซอรค์สั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ จดุกําเนดิแหง่ประวัตศิาสตรรั์สเซยีทมีอีายุยาวนานกวา่ 850 ปี ตังอยู่บนเนนิสงูถงึ 40 เมตร รมิแม่น ้าํมอสโก 

ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีเป็นพพิธิภัณฑท์เีกา่แกท่สีดุของรัสเซยี ซงึเป็นทเีก็บสมบัตลิ ้าํคา่ของกษัตรยิรั์สเซยี ทังเครืองประดับททํีาดว้ยเพชร
ทองคํา อุปกรณ์การสูร้บของกษัตรยิส์มัยโบราณ ชดุฉลองพระองคข์องกษัตรยิแ์ละพระราชนีิ

ซงึในบรเิวณนันจะม ีโบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถท์สํีาคัญใชใ้นงานพธิกีรรมทสํีาคัญ สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร์
สรา้งในสมัย ค.ศ.1586 เพอืตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทสีดุในโลกและยังไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซ ์และมลีกูกระสนุ น ้าํหนักลกูละประมาณ
1 ตัน นับวา่เป็นของสะสมในยุคนัน 

ชม หอระฆงัพระเจา้อวีาน มคีวามสงู 81 เมตร ถอืเป็นสงิกอ่สรา้งทสีงูทสีดุในยุคนัน และไดอ้อกกฎหมายหา้มกอ่สรา้งสงิใด  ๆสงูเกนิหอระฆังนี
ภายในหอระฆังมรีะฆัง 21 ใบ ชมระฆังใหญ่ทสีดุของเครมลนิ เรียกวา่ระฆังพระเจา้ซาร์
สรา้งในสมัยพระนางแอนนาททีรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทสีดุในโลกเพอืนําไปตดิตังบนหอระฆังแตเ่นืองจากมคีวามผดิพลาดจงึทําใหร้ะฆังแตกออก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สแปรโ์รฮ่ลิล ์หรือ เนนิเขานกกระจอก 



ถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวทิยาลยัมอสโคว ์ซงึเป็นมหาวทิยาลัยทเีกา่แกท่สีดุของรัสเซยี
ทนีีจะเป็นจดุชมววิทสีามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน่ ตกึสงู 7 ตกึทสีรา้งในสมัยของสตาลนิ คอื ตกึททํีาการของรัฐบาล 2 ตกึ
ตกึทพัีกอาศัย 2 ตกึ และตกึของมหาวทิยาลัยมอสโคว ์นอกจากนียังมแีผงลอยขายของทรีะลกึในราคาถูกตังอยู่เป็นจํานวนมาก 

จากนันนําทา่นชม การแสดงละครสตัว ์ทขีนึชอืของรัสเซยี รัสเซยีนเซอรคั์ส เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ไีม่ควรพลาด
ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตนืตาตนืใจ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
สถานรีถไฟใตด้นิ - ตลาดอสิมายลอฟก ี- จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนตบ์าซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กุม -
ลอ่งเรอืแมน่้าํมอสโคว์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิ
ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนังรถไฟใตด้นิดสูกัครังเพราะนอกจากจะมสีถานีรถไฟใตด้นิทสีวยทสีดุในโลกแลว้ยังมคีวามลกึอกีตา่งหาก
รถไฟใตด้นิทําใหผู้ค้นสามารถเดนิทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทัวไปสถานีรถไฟใตด้นิเป็นสงิกอ่สรา้งทชีาวรัสเซยีสามารถอวดชาวตา่งชาตใิหเ้ห็นถงึความยงิใหญ่ตลอดจนประวัตศิาสตรค์วามเป็นชาตนิยิมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่หด์งึดดูใหนั้กทอ่งเทยีวมาเยียมชมเนืองจากการตกแตง่ของแตล่ะสถานีทตีา่งกันดว้ยประตมิากรรม
โคมไฟระยา้ เครืองแกว้ หนิแกรนติ และหนิอ่อน

นําทา่นสู ่ตลาดอสิมายลอฟก ีตลาดขายสนิคา้พนืเมอืงซงึทา่นจะไดพ้บกับสนิคา้ของทรีะลกึมากมาย อสิระทา่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย
อาทเิชน่ ตุก๊ตามาทรอชกา้(แม่ลกูดก) ผา้พันคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่ง  ๆกลอ่งไม ้พวงกญุแจ ไมแ้กะสลัก และสนิคา้ของทรีะลกึอนื  ๆอกีมากมาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง คําวา่สแีดงในความหมายรัสเซยี คอื สงิสวยงาม จัตรัุสแดงนีเป็นลานกวา้ง
เป็นเวทขีองเหตกุารณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี ไม่วา่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมอืง
จัตรัุสแดงสรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี17 ปัจจบัุนใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคัญ  ๆเชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน
และวันระลกึสงครามโลกครังท ี2 ภายในบรเิวณจัตรัุสแดง

นําทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตบ์าซลิ สรา้งในสมัยพระเจา้อวีานท ี4 จอมโหด ศลิปะเป็น แบบรัสเซยีโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9
ยอด เพอืเป็นอนุสรณ์มชียัชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งสําหรับสวดมนตใ์นสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี15 

หอนาฬกิาซาวเิออร ์ตังอยู่บนป้อมสปาสสกายา สงู 67 เมตร บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ททํีามาจากทับทมิหนัก 20 ตัน
ซงึพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวลั้กษณะคลา้ยหอบกิเบนทลีอนดอนแตม่อีายุมากกวา่ 

หา้งสรรพสนิคา้กุม สถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืง เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทใีหญ่โตและสวยงาม จําหน่ายสนิคา้อุปโภค เสอืผา้ของใชใ้นครัวเรือน
แบรนดเ์นม เครืองสําอาง น ้าํหอม และสนิคา้ทรีะลกึ มรีา้นคา้มากกวา่ 200 รา้น

จากนันนําคณะ ลอ่งเรอืแมน่้าํมอสโคว ์สมัผัสบรรยากาศสองขา้งทางสถานทสํีาคัญอย่างสวยงามของเมอืงหลวงมอสโคว์
**หากไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมจากการลอ่งเรอืเป็นชมโชวบ์ลัเลต่ ์
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ**

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี5



มอสโคว ์- เซนตปี์เตอรส์เบริก์ - โบสถห์ยดเลอืด - พระราชวงัฤดหูนาว

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ (SET BOX) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟ

......... น.
ออกเดนิทางสู ่นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ โดย รถไฟดว่น SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ลา่สดุจากเยอรมันใชเ้วลาเพยีง 4
ชวัโมงจากกรุงมอสโควส์ูไ่ปเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ระยะทางประมาณ 800 กม.

......... น.
เดนิทางถงึ เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูตั่วเมอืง ซงึเป็นจดุศนูยก์ลางความเจรญิทเีกา่แกท่สีดุ
ไดรั้บการขนานนามวา่หนา้ตา่งของยุโรป เนืองจากเป็นหนงึในเมอืงทแีสนสวยงาม มคีวามเจรญิทางดา้นวัฒนธรรม เป็นศนูยก์ลางทางตรรกศาสตร์
ประดจุเพชรน ้าํเอกของทวปียุโรปทางตอนเหนือ
ปัจจบัุนเมอืงนีเป็นทรีูจั้กกันอย่างแพร่หลายทัวโลกวา่เป็นเมอืงทสีวยงามและรุ่มรวยดว้ยศลิปวัฒนธรรมดจุดังราชนีิแหง่ยุโรปเหนือ 

นําทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้ โบสถห์ยดเลอืด สรา้งขนึบนบรเิวณทพีระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี3
ทรงสรา้งโบสถข์นึเพอืเป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา สถาปัตยกรรมมลัีกษณะคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทกีรุงมอสโคว์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัฤดหูนาว ซงึเป็นพระราชวังทมีชีอืเสยีงมากสรา้งในสมัยของพระนางอลซิาเบธ
โดยสถาปนกิทมีชีอืเสยีงชาวอติาเลยีนกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโคทสีรา้งพระราชวังใหเ้ป็นสญัลักษณ์ของความยงิใหญ่ของพระเจา้ซาร์
และความรุ่งโรจนข์องจักรวรรดรัิสเซยี ปัจจบัุนเปิดเป็นพพิธิภัณฑ์
ซงึเป็นพพิธิภัณฑท์ใีหญ่ทสีดุของรัสเซยีทเีปิดใหค้นทัวไปเขา้ชมไดจั้ดแสดงสงิของตา่ง  ๆททีรงคณุคา่เกอืบ 3 ลา้นชนิ
และเป็นพพิธิภัณฑท์ใีหญ่ทสีดุของประเทศอกีดว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
PARKINN HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล - กาลา่ดนิเนอร ์พรอ้มการแสดงพนืเมอืง ณ พระราชวงันโิคลสั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ ตังอยู่ทางทศิใตข้องอ่าวฟินแลนด์
ซงึสรา้งขนึในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทองตนืตากับประตมิากรรมทวีจิติรพสิดารและอลังการยงิภายในพระราชวังสว่นภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพันธุแ์ละสวนน ้าํพอัุนตระการตาอสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจไวเ้ป็นทรีะลกึตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล เป็นสงิกอ่สรา้งแรกสดุของเมอืงเป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศลิปะบารอก
เพอืใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกันขา้ศกึรุกราน สว่นตัววหิารปีเตอรแ์อนดป์อล เป็นทเีก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟทกุพระองค์
ในอดตีเป็นสงิกอ่สรา้งทสีงูสดุของเมอืงและหา้มสงิกอ่สรา้งใดสงูกวา่ ซงึภายในมกีารประดับตกแตง่ดว้ยศลิปะบารอกอย่างสวยงาม

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ กาลา่ดนิเนอร ์ภายในพระราชวงันโิคลสั

และชม การแสดงพนืเมอืงของชาวรสัเซยี (Folk Dance Show) ทา่นจะไดส้มัผัสกับเสยีงดนตรีและการรอ้งเพลง
พรอ้มการเตน้ระบําทสีนุกสนานในแบบชนพนืเมอืงของรัสเซยี ชว่งพักครงึการแสดง เชญิทกุทา่นลมิรสไขป่ลาคารเ์วยีร์
พรอ้มจบิแชมเปญและวอ้ดกา้นําทา่น

ทพีกั



PARK INN HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี7
พระราชวงัแคทเธอรนี - มหาวหิารเซนตไ์อแซค - PulkovoOutlet Village

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นพระเจา้ซาร ์หรือหมู่บา้นปชุกนิ สถานทปีระทับและพักอาศัยของเจา้นายชนัสงู ไม่วา่จะเป็น “อเล็กซานเดอร ์ปชุกนิ”
ยอดกวเีอกรัสเซยี 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรนี ซงึเป็นพระราชวังฤดรูอ้นทสีวยงามแหง่หนงึในรัสเซยี มหีอ้งตา่ง  ๆใหเ้ขา้ชมมากมาย
แตล่ะหอ้งนันจะมกีารประดับตกแตง่อย่างสวยงามในศลิปะทแีตกตา่งกันออกไป(ในกรณีทไีม่สามารถเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรีนได ้ทางบรษัิทฯ
ขอ

นําทา่นชม พระราชวงัพาฟลอฟส ์ตังอยู่สวนขนาดใหญ่ซงึสรา้งโดพระราชนีิแคทเธอรีนมหาราช เพอืใหก้ับพระราชบตุรพอล
โดยใชช้า่งทพีระองคท์รงโปรดทสีดุคอื CharlesCameron เป็นคนออกแบบ และควบคมุการกอ่สรา้ง แตต่อ่มาพระเจา้พอล ทรงให ้
Brennaชา่งอติาเลยีนทพีระองคโ์ปรดปรานเนืองจากพระองคต์อ้งการศลิปะแบบฝรังเศสมากกวา่อติาลทํีาใหค้าเมอรร์อนงอนไปพักใหญ่และกลับมาทํางานตอ่หลังจากพระเจา้อเล็กซานเดอรท์1ีขนึครองราชยท์รงเสด็จมาพํานักทพีระราชวังนีตัวพระราชวังประดับดว้ยของเกา่ดังเดมิทถีูกเก็บใหร้อดพน้จากกทําลายเมอืคราวสงครามโลก)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตไ์อแซค ไดช้อืวา่เป็นมหาวหิารทสีวยงามทสีดุ ตน้แบบของททํีาการรัฐบาลกรุงวอชงิตัน
ประเทศสหรัฐอเมรกิา มขีนาดใหญ่เป็นท ี3 รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์กีรุงโรม และมหาวหิารเซนตป์อล ทกีรุงลอนดอน

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่PulkovoOutlet Village แหลง่ชอ้ปปิงทรีวมรา้นคา้ดังมากมายกวา่ 40 รา้น สมัผัสประสบการณ์การชอ้ปปิง
ทคีรบครันดว้ยสนิคา้ชนันําตา่ง  ๆมากมาย เชน่ ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ

23.55 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK
176(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

วนัท ี8
ดไูบ - กรุงเทพฯ

06.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลยีนเครือง

09.40 น.
เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทยีวบนิท ีEK 372 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

18.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรร์สัเซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี8 กรกฎาคม 2562 เวลา 21:30 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรร์สัเซยี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันประหยัด (ECONOMY CL ASS)โดยสายการบนิเอมเิรตส(์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)

• คา่ทพีกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทรีะบุในรายการ (ขอสงวนสทิธใินการยา้ยเมอืงเขา้พกั ในกรณทีไีมส่ามารถเขา้พกัทเีมอืงนันๆได ้เช่น
ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชุม เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ)

• คา่ตวัรถไฟเดนิทางระหวา่งมอสโคว-์เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์

• คา่รถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทยีวตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานท  ีและคา่ธรรมเนยีมตามทรีะบุในรายการ

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

• หวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทยีวและมคัคเุทศกท์อ้งถนิคอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง(ไมร่วมคา่ทปิ)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรมัตอ่/ท่าน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท  ิคา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี และคา่เครอืงดมืในหอ้งพกั

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทอ้งถนิ ทา่นละ 5 ยเูอสดอลลา่ร ์/ คน / วนั (30 ยเูอสดอลลา่รต์ลอดทรปิ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยวนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท

เงอืนไขในการจองทัวร์

• สาํหรบัการจอง กรณุาชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาทพรอ้มสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (หลงัจองภายใน 3 วัน)

• ชําระยอดสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน

• หากไมช่ําระคา่ใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) เพอืมายนืวซีา่หรอืวันเดนิทาง ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที
กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ททีราบทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

การยกเลกิและคนืคา่ทัวร์

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขนึไป คนืมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายเบอืงตน้ 5,000 บาท

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วัน เกบ็เงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-24 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ



หมายเหตุ

• บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณทีผีูเ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิ

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ

• ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิท
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทังหมด

• สาํหรบัทนัีง LONG LEG หรอืทนัีงบรเิวณทางออกฉกุเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทมีคีณุสมบัตติามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งสามารถสอืสารภาษาองักฤษได ้
ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิและอาํนาจในการใหท้นัีง LONG LEG
ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทสีายการบนิตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

• โรงแรมทพีกัในยโุรปสว่นใหญไ่มม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากเป็นภมูปิระเทศทมีอีากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2
เตยีง และ SOFA BEDซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม
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