บินตรงการบินไทย สะสมไมล Star Alliance 50%

บินเครื่องภายในระหวางเมือง (บินเพียงชั่วโมงกวาๆ ไมตองเหนื่อยนอนบนรถไฟ ที่เล็ก แคบ หองน้ําไมสะดวกสบาย
และนั่งนานถึง 8 ชั่วโมง)
กรุงมอสโคว เมืองหลวงที่ยิ่งใหญของรัสเซีย เลาะรอบรั้วพระราชวังเครมลิน ชมอดีตความยิ่งใหญเกรียงไกรของรัสเซีย
ฝากรอยเทาไวที่จัตุรัสแดง เก็บภาพเปนที่ระลึกไวกับโบสถลูกกวาดหลากสีสัน วิหารเซนตบาซิล
ไมพลาดชม Circus การแสดงสัตวแสนรู & กายกรรมผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ
ชอปปงทิ้งทายที่ถนนอารบัต & เช็คอินในรถไฟใตดินมอสโคว ที่ใครๆ ร่ําลือกันวาสวยนักสวยหนา
ตามรอยประวัติศาสตรที่นครเซนตปเตอรสเบิรก เมืองที่สวยงามจนไดฉายาวา "ราชินีแหงยุโรปเหนือ"
สมมติตัวเองเปนซาร & ซารินา เดินเขา-เดินออกพระราชวังวันละหลายๆ ครั้ง
มื้อค่าํ สุดพิเศษ...กาลาดินเนอรในพระราชวัง และดื่มด่ํากับการแสดงระบําพื้นเมือง

กําหนดการเดินทาง วันที่ 11-17 ก.ค. / 15-21 ส.ค./ 12-18 ก.ย./ 17-23 ต.ค.2557
วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ-มอสโคว
0730 นัดหมายคณะพรอ มกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D การบินไทย (TG) มีเจาหนาที่คอย
ตอนรับ และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
1010 การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 นําทานเหิรฟาสูกรุงมอสโคว บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
1655 เดินทางถึงทาอากาศยานดามาเดียดาวา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระ
ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารพื้นเมือง
เขาที่พัก Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือระดับใกลเคียง
วันที่สอง
มอสโคว
เชา รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นไปชมจัตุรัสแดง เวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรรัสเซีย สรางในคริสตศตวรรษที่ 17 ถายรูปกับ
สถาปตยกรรมตางๆ ที่อยูรายรอบจัตุรัสแดง ไดแก วิหารเซนตบาซิล สร า งในสมัย พระเจ าอีวานที่ 4 จอมโหด ด ว ย
ศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนักทองเที่ยวเรียกกัน
วา โบสถลูกกวาด... หอนาฬิกาซาวิเออร เปนศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดาวแดง
5 แฉก ทํามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน... หางกุม หางที่ใหญโตและสวยงาม จําหนาย
สินคาหลากหลายชนิด เปนสถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางมาตั้งแตปค.ศ.
1895… สุสานเลนิน เปนที่เก็บศพของเลนิน สรางดวยหินออนสีแดง

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารพื้นเมือง Chicken Kiev ไกเคียฟเปนเมนูดังของรัสเซีย เปนอกไกเลาะกระดูกออก
หอกระเทียม เนย และสมุนไพร ชุบเกล็ดขนมปง แลวนําไปทอดหรืออบ
บาย เขาชมพระราชวังเครมลิน ตั้งอยูริมชายฝงแมน้ํามอสโคว และแมน้ําเนกลินนายา มีรูปรางเปนสามเหลี่ย มดา น
ไมเทากัน สรางขึ้นเพื่อ เปนที่ประทับของพระเจา ซารผูครองเมืองทุก
พระองค จนกระทั่งสมัยของพระเจาปเตอรมหาราชที่ทรงยายเมืองหลวง
ไปอยูนครเซนตปเตอรสเบิรก จนเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปน
ระบอบค อ ม มิ ว นิ ส ต จ ึ ง ไ ด ย  า ย เ มื อ งหล ว ง ก ลั บ ม า เ ข า ช ม
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ เริ่มกอสรางตามพระบัญชาของพระเจาอเล็กซานเดอร
ที่1 เพื่อเปนที่เก็บของสะสมของเจาชายมัสโควี ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑที่
เกาแกที่สุดของรัสเซีย เก็บของสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14-20 และนับเปนหนึ่งใน
สามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ (อีกสองแหงอยูที่อังกฤษ และอิหราน)
ตัวอยางสิ่งของที่จั ดแสดงได แก ฟาแบรเช-ไข อีสเตอร ทําจากโลหะมี คาหรือหินแข็ ง
ตกแตงดวยอัญมณีแ ละการลงยา ถือกันวาเปนงานอัญมณีชั้นหนึ่ง และไขฟาแบรเช
ของราชวงศรัสเซียถือวาเปนกลุมงานศิลปะชิ้นเอกที่ไดรับการจางชิ้นสุดทาย... บัลลังก
เพชร-เปนของพระเจาอเล็กซิส โรมานอฟ (พระบิดาของพระเจาปเตอรมหาราช)
สรางในปค.ศ.1613 ประกอบดวยเพชร 999 เม็ด... มงกุฏ โมนามาค-เปน ของ
เจาชายแหงจักรวรรดิไบเซนไทน พระนาม คอนสแตนติน โมโนมาคุส ทําตั้งแตป
ค.ศ.1547 และถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติของพระเจาซารทุกพระองคที่ตองใชสวมตอนทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประกอบดวยคทาและลูกโลก... ราชรถของพระเจาบอริส โกดูนอฟ-ไดรับเปนเครื่องบรรณาการมาจากเจมสที่1 แหงราชวงศ
อังกฤษในปค.ศ.1603 ทําจากไมโอกแกะสลัก ลอไมสามารถเลี้ยวได... จากนั้น เดินเทาเขาสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับ
โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถสวนตัวของพระเจาซาร โบสถอารคแอนเจน ไมเคิล ที่เก็บพระศพของพระเจาซารและเจาชาย
ทั้งหมด เขาชมภายในโบสถอัสสัมชัญ สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ตามพระบัญชาของพระเจาอีวานที่3 เจาชาย
แหงมัสโควี ภายนอกเปนสถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโก และภาพไอคอน เปนภาพ
ประวัติของพระเยซู ภาพพระแมมาเรีย พระบุตร พระจิต ภาพนักบุญที่ทําความดีที่หลังการเสียชีวิตไดไปอยูในสวรรค และไป
ถายรูปเปนการปดทายกับ ปนใหญพระเจา ซาร ทําดวยบรอนซ น้ําหนัก 40 ตัน ระฆังพระเจาซาร น้ําหนัก 210 ตัน
จากนั้นนั่งรถขึ้นสูจุดสูงสุดของกรุงมอสโควบนเนินเขาสแปรโร เปนจุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นทัศ นีย ภาพของมอสโควไดทั้งเมือ ง โดยเฉพาะตึกสูง 7 ตึก ที่ส รา งในสมัย ของสตาลิน รวมทั้งตึกของ
มหาวิ ทยาลั ยมอสโคว มหาวิทยาลัยที่เกาแก ของรัสเซี ย มีชื่ อ เสีย งด า น
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
1730 รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน
1900 ไปชมเซอรคัส การแสดงของสัตวแสนรู มายากล กายกรรมไตล วด
และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ อาชีพ การแสดงจะมี 2 ชวง ชวง
ละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหวางพักจะมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ
มีขายของที่ระลึก ขนม และไอศกรีม
เขาที่พัก Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือระดับใกลเคียง

วันที่สาม
มอสโคว
เชา รับประทานอาหารในโรงแรม
เดินทางมุงหนาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว ประมาณ 70 กิโลเมตร ยังซากอรส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุด
และเกาแกที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญของ
ประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะ การรองเพลงทางศาสนา การ
วาดภาพไอคอน เป น วิ ท ยาลั ย สงฆ ที่ มี บ าทหลวงและ
นักศึกษาจํานวนนับรอ ยคน เขาชมโบสถเกาแก สรางใน
คริสตศตวรรษที่ 16 ตกแตงภายในดวยภาพนักบุญ มีแทน
สําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและสําหรับนักรองนํา
สวด... โบสถอัสสัมชัญ สรางในสมัยพระเจาอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแหงเครมลิน ตกแตง
ภายในดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน ... โบสถโฮลีทรินิตี้ สรางในป ค.ศ.1422-1423 เปนโบสถแรกของเมืองนี้
สถาปตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและไอคอน หามใชเสียงภายในเปนโบสถ
ที่ทําพิธี ทานสามารถรวมสักการะโลงศพของนักบุญเซอรเจียสพรอมกับประชาชนชาวรัสเซียได... จากนั้นมีเวลา
เล็กนอยใหถายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ําจากบอน้ําศักดิ์สิทธิ์กลับไปเปนศิริมงคล น้ําในบอเปนน้ําธรรมชาติ
มี เ รื่ อ งเล า ว า ชายตาบอดเดิ น ทางมาที่ โ บสถ แ ล ว ค น พบบ อ น้ํา โดยบั ง เอิ ญ หลั ง จากนํา น้ํา มาล า งหน า
ความศักดิ์สิทธิ์ก็ทําใหชายตาบอดสามารถมองเห็นได
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารพื้นเมือง
บาย เดินทางกลับเขากรุงมอสโคว ชมสถานีรถไฟใตดิน ดูความยิ่งใหญ ประวัติศาสตร ความเปนชาตินิยม และวัฒนธรรม
ประเพณีอันสวยงาม การตกแตงของแตละสถานีมีความสวยงามแตกตางกันดวยประติมากรรม โคมไฟระยา เครื่อง
แกว หินแกรนิต และหินออน นั่งรถไฟไปชมสถานีตางๆ ชอปปงที่ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่เปนยานการคา แหลง
รวมวัยรุน รานคา ของที่ระลึก รานนั่งเลน อาทิ แมคโดนัล แมคคาเฟ สตารบัค รานนม ฯลฯ ทั้งยังมีศิลปนมานั่งวาดรูป
เหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ชมมหาวิหารเซนตซาเวียร มหาวิหารใจกลางเมือ ง
สรางเปนอนุสรณที่รัสเซียมีชัยชนะตอกองทัพนะโปเลียนในปค.ศ.1812 เปนวิหารที่ยังใชทําพิธีการทางศาสนาอยูใน
ปจจุบัน หามใชเสียงดัง
ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารไทย
เขาที่พัก Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือระดับใกลเคียง
วันที่สี่
มอสโคว-ซากอรส-เซนตปเตอรสเบิรก
0400 เช็คเอาทออกจากที่พัก บริการอาหารเชาแบบกลอง เดินทางสูทาอากาศยานดามาเดียดาวา เช็คอินรับบัตรที่นั่ง
เดินทางนครเซนตปเตอรสเบิรก
0735 ไซบีเรียแอรไลน เที่ยวบินที่ S7 41 นําทานเหิรฟาสูนครเซนตปเตอรสเบิรก
0925 เดินทางถึงทาอากาศยานปุกคาวา รับกระเปาสัมภาระ
จากนั้นเดินทางสูพุชกิ้น หรือที่รูจักในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเปนที่พักในฤดูรอนของราชวงศที่สวยงาม และเปนบานที่รักและโปรด
ปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค เปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร คือ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 1917
พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกจับตัวจากกลุมของคณะปฏิวัติ กลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายฃ

ในเมือ งพุช กิ้นและราชวงศโรมานอฟที่ยาวนานกวา 200 ป นําทานเขาชมพระราชวังฤดูรอนแคทเธอรีน ที่เริ่ม
สรางในสมัยพระเจาปเตอร มหาราชใหเปนที่พักผอนของมเหสีองคโปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ตอมาก็ยกใหพระธิดาอลิ
ซาเบธ ในป 1741 ไดตกแตงทําใหพระราชวังหรูหรามากขึ้นและสมัย
พระนางแคทเธอรี นมหาราชก็ ต กแต ง เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น อี ก ภายในเป น
อาคาร 2 ชั้น มีหองพักผอน 50 หอง อาทิ หองโถงใหญ เปนหองที่
สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หนาตาง
ประดับประดาดวยกระจก เทียน ปดทองอรามตามรูปแบบศิลปะบา
รอก... หองอําพัน เปนหองที่มีความสวยงามที่สุดไมควรพลาดชม ไม
วาจะเปนผนังหรือรูปภาพประดับก็นําอําพันมาตกแตงทั้งหมด... หองอาหารค่ําสีเขียว ออกแบบโดย Charles Cameron
เปนหองที่มีลักษณะเดนดวยศิลปะคลาสสิก ใหโทนสีสวาง มีปูนปนแกะสลักซึ่งสวยงามมากตกแตงอยู...
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารพื้นเมือง รานที่ประธานาธิบดีปูตินเคยใชรับแขก ยังมีนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังอีก
มากมาย อาทิ แคทเธอรีน ซี ต าโจนส ไมเคิ ล ดั กลาส ชารอน สโตน และ กวิ นเนธ พั ลโทร อดี ตสุ ภาพสตรี
หมายเลข 1 อยาง ภรรยาของประธานาธิบดีจอรจ บุช และเชื้อพระวงศ อยาง Prince Micheal of Kent,
Princess Sofia of Greece and Denmark
บาย จากนั้นเดินทางทางเขาสูนครเซนตปเตอรสเบิรก ชมเรือออโรรา ที่จอดเทียบทาอยูริมฝงแมน้ําเนวา สรางในชวงปค.ศ.
1904-1905 ระหวางการทําสงครามของรัสเซียกับญี่ปุน เปนเรือรบโบราณที่พายแพเพราะลาสมัยสูกับญี่ปุนไมได ปจจุบัน
ปลดระวางและทําเปนพิพิธภัณฑ เขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค ที่ไดชื่อ วาเปนมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ
เปนลําดับ 4 ของโลก เปนตนแบบของที่ทําการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และถายรูปที่ดานหลังของ
มหาวิหารเซนตไอแซค ซึ่งจะมีรูปปนแกะสลักของพระเจานิโคลัสที่ 1 ทรงมากับฐานที่มีรูปปนพระมเหสีและพระธิดา
ลอมรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู อํานาจ และความยุติธรรม
ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน
เขาสูที่พัก Courtyard by Marriott St. Petersburg Center West Pushkin Hotel หรือระดับใกลเคียง
วันที่หา
เซนตปเตอรสเบิรก
เชา รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสูปเตอรฮอฟ เมือ งทางตอนใตของอาวฟนแลนด
นําทานสูพระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส พระตําหนักชายฝงของ
กษัตริยรัสเซีย ใชเพื่อพักผอนและลาสัตวในฤดูรอนที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ในโลก ประกอบดวยพระราชวัง น้ําพุ สวนตอนลาง สวนตอนบน เปน
หนึ่ ง ในบรรดาสุ ด ยอดสถาป ต ยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ํ า พุที่
ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น เปรียบเสมือนแสดงความยินดีตอชัยชนะและ
ยกยองในความกลาหาญของทหารชาวรัสเซียและทหารเรืออันยิ่งใหญ น้ําพุตกแตงดวยรูปปนถึง 255 ชิ้น มีน้ําพุ
ใหญที่สุดและรูปปนแซมซันกําลังงางปากสิงโตที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo
Rastrelli เพื่อ ใชเปนสัญลักษณครบรอบ 25 ปแหง ชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุงโปลตาวา นําทานเขาชมภายใน
พระราชวัง เปนอาคาร 2 ชั้น ประกอบดวยหองพักผอน 26 หอง อาทิ หองเตนรําที่หรูหราฟูฟาดวยศิลปะบารอก...

หอ งทอ งพระโรงใหญเปนหอ งที่ใหญที่สุดในพระราชวัง ... หอ งรูป ภาพที่แ สดงรูป ภาพของศิล ปน ชาวอิตาลี
จํานวน 368 รูป...
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารพื้นเมือง
บาย เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) ซึ่งประกอบไปดวยอาคาร 5 หลัง สรางเชื่อมตอกันทําใหพระราชวัง
มี เนื้ อ ที่ กว างใหญ เป นพิ พิ ธภั ณฑ ที่ ใหญ ที่ สุ ดของประเทศรั ส เซี ย มี
สิ่งของทรงคุณคา จัดแสดงอยูเ กือ บ 3 ลานชิ้น... เริ่มขึ้นเมื่อป ค.ศ.
1764 พระนางแคทเธอรีนไดทรงซื้อ ภาพเขียนจากยุโรปกวา 250 ชิ้น
จึงตองสรางหองสําหรับเก็บและแสดงภาพสวนพระองคขึ้น โดยพระนาง
เรีย กหอ งแสดงภาพนี้วา เฮอรมิเ ทจ เมื่อ พระนางสวรรคตในปค .ศ.
1796 ก็มีของสะสมอยูมากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกวา
3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีคา งานที่มีคุณคาถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสมตอเนื่องกัน
มากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจานิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมูของสะสมทั้งหมด วันที่ 7 กุมภาพันธ
1852 พิพิธภัณฑก็เปดเปนแหงแรกที่ใหคนทั่วไปเขาชมได
1700 เดินทางไปพระราชวังนิโคลัส สรางในป ค.ศ.1853-1861 เพื่อถวายแดแกรนดดยุกนิโคเลย พระโอรสองคที่ 3 ของ
พระเจานิโคลัสที่ 1 ออกแบบโดย Andrey Stakenshneider ดวยศิลปะแบบบารอกผสมคลาสสิก เมื่อพระองค
เสด็ จ สวรรคต พระราชวั ง ก็ ก ลายเป น วิ ท ยาลั ย สํ า หรั บ สตรี ช นชั้น สูง หลังการเปลี่ย นแปลงการปกครอง
พระราชวังนี้เปลี่ยนเปนสถานที่แลกเปลี่ยนการคาทองถิ่น จนกระทั่งปค.ศ.1990 พระราชวังถูกปลุกใหมีชีวิตชีวา
ขึ้นอีกครั้งดวยการเปลี่ยนใหเปนสถานที่ทองเที่ยว
1730 รั บ ประทานอาหารมื้ อ พิ เ ศษ กาลาดิ น เนอร ใ นพระราชวั ง มีนักดนตรีคอยขับกลอม
1830 ชมการแสดงระบํ า พื้ น เมื อ ง นั บ เป น การแสดงที่ น า ประทั บ ใจและ
สนุ ก สนาน มี ก ารแสดงเล น ดนตรี โ บราณ พิ ณ กี ต าร การแสดงตลก
การเตนรําพื้นบานที่สะทอนประเพณีและวัฒนธรรม และการแตงกายชุด
ประจําเผาตางๆ ที่มีสีสันสวยงาม การแสดงจะแบงออกเปน 2 ชวง และมี
พักประมาณ 15 นาที ระหวางพักเชิญทานรวมทานของวางดานนอกโรง
ละคร (คานาเป ขนมป ง คาเวี ย ร ผลไม ว อ ดกา แชมเปญ ไวน
น้ําอัดลม)
เขาสูที่พัก Courtyard by Marriott St. Petersburg Center West Pushkin Hotel หรือระดับใกลเคียง
วันที่หก
เซนตปเตอรสเบิรก-มอสโคว
เชา รับประทานอาหารในโรงแรม เช็คเอาท
0900 ไปถายรูปเปนที่ระลึกกับโบสถห ยดเลือ ด ซึ่ง พระเจา อเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็ก
ซานเดอรที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม เพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํารูปแบบสถาปตยกรรมของรัสเซียใน
คริสตศตวรรษที่ 16-17 มาใชในการกอสราง มีลักษณะรูปทรงคลายวิหารเซนตบาซิลที่กรุงมอสโคว
1000 เดินทางสูทาอากาศยานปุกคาวา เช็คอินรับบัตรที่นั่ง เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
1235 สายการบินไซบีเรีย เที่ยวบินที่ S7 46 นําทานเหิรฟาสูกรุงมอสโคว บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

1425 เดินทางถึงทาอากาศยานดามาเดียดาวา เปลี่ยนเครื่องบิน
1825 การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975 นําทานเหิรฟาสูกรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
วันที่เจ็ด
มอสโคว-กรุงเทพฯ
0630 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง/คาบริการ
ผูใหญ
เด็ก พักกับผูใหญ เด็ก เสริมเตียง
พักเดี่ยว
11-17 ก.ค.
97,900.94,900.92,900.11,000.15-21 ส.ค.
97,900.94,900.92,900.11,000.12-18 ก.ย.
97,900.94,900.92,900.11,000.17-23 ต.ค.
97,900.94,900.92,900.11,000.อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ
 คาตั๋วเครื่องบินไซบีเรียแอรไลน รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง มอสโคว-เซนตปเตอรสเบิรก-มอสโคว
 คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
 คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 คาน้ําดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt)
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง
 คาทิปพนักงานยกกระเปาในโรงแรม ทานละ 1 ใบเทานั้น
 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 30 USD
อัตราคาบริการไมรวม
 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ
 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
 คาทําหนังสือเดินทาง
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม
 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซา
**หนังสือเดินทางไทยไมตองยื่นวีซาเมื่อเขาประเทศรัสเซีย**
ใชหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
การสํารองที่นั่ง
 กรอกรายละเอียดในใบสํารองที่นั่ง และสงอีเมลหรือแฟกซกลับมายังบริษัท
 แนบสําเนาหนังสือเดินทางมาพรอมกับใบสํารองที่นั่ง
การชําระเงิน
 มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 ชําระยอดเต็มกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วันทําการ

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
 แจงลวงหนากอนวันเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ ไมริบเงินมัดจํา
 แจงลวงหนากอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันทําการ ริบเงินมัดจํา
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 25 วันทําการ หักคาตั๋วเครื่องบินและคาธรรมเนียม
 ยกเลิกกอนวันเดินทางภายใน 20 วันทําการ ไมคืนเงินทั้งหมด
ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหวาง 5-11 ขวบ
 กรุปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผูเดินทางครบ 15 ทาน ขึ้นไป
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง หากมีผูรวมเดินทางในคณะทัวรไมครบ
ตามที่กําหนดไว
 อัตราคาบริการคิดคํานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่อ งบินในปจ จุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับ เปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่อ งบิน ธรรมเนียมเชื้อ เพลิง คาประกัน วินาศภัย
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันเดินทาง
 สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวีซาโดยปริยาย หากมีการยื่นวีซาแลวไมมีการคืนในทุกกรณี
 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ
หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขาเมือง ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัท
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน 12 ชั่วโมง หากมีการเสียเวลาระหวางวัน
โปรแกรมอาจตองปรับเปลี่ยน
 ในระหวางทอ งเที่ยวนี้หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาจะบางสวนหรือ ทั้งหมด ถือ วาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถ
เรียกรองขอคืนคาบริการได
 หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได
 คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัท เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทไดชําระใหกับบริษัทตัวแทนแตละ
แหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว
ทานจะขอคืนเงินไมได
 ทานที่จ ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจงบริษัทกอ น เพื่อ ยืนยันวาทัวรยืนยันการ
เดินทางได หากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากบริษัทแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทไมสามารถรับผิดชอบ
คาใชจายนั้นได
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนี้อยูใน
ดุลยพินิจของหัวหนาทัวรเปนสําคัญ

