
 

รัสเซีย in Train 8 วัน 5 คืน 
[มอสโคว ซารกอรส เซนตปเตอรสเบิรก] 

 
ดินเนอรระหวางลองเรือแมนํ้าใจกลางกรุงมอสโคว | การแสดงละครสัตว |   

น่ัง HIGH SPEED TRAINS สูเซนตปเตอรสเบิรก | การแสดงในพระราชวังนิโคลัส 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง มกราคม - กรกฎาคม 2563 
ราคาเริ่มเพียง 49,900.- บาท 

 
 
 

 
 

 
 

  

 

 

  

 เสนทางการเดินทาง 
 
วันที่ 1.  กรุงเทพฯ 
วันที่ 2.  กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว  
วันที่ 3.  มอสโคว – ซารกอรส – วิหารเซนตซาเวียร - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว – ละครสัตว 
วันที่ 4.  พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอร่ี – จัตุรัสแดง –โบสถเซนตบาซิล - รับประทานอาหารระหวางลองเรือ

แมนํ้า 
วันที่ 5.  น่ังรถไฟดวนสูนครเซนตปเตอรเบิรก – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ                              
วันที่ 6.  ปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส 
วันที่ 7.  มหาวิหารเซนตไอแซค – ปอมปเตอร แอนด พอล – ถนนเนฟสกี้ - Outlet – สนามบิน 
วันที่ 8.  ดูไบ  - กรุงเทพฯ 
 
 



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

23.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8  เคานเตอร T สายการ
บินเอมิเรตส  เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว   

03.30 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมเิรตส เที่ยวบนิที่ EK 377 
 * คณะออกเดินทางวันที่ 30 มี.ค.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. ถึงดไูบ เวลา 06.55 น. * 

07.15 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ 
09.15 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว  โดยสายการบินเอมเิรตส เที่ยวบินที่ EK 133 

* คณะออกเดินทางวันที่ 30 มี.ค.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.35 น. ถึงกรุงมอสโคว เวลา 13.50 
น. * 
 

13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 
ชั่วโมง) ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) 
จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สราง
ในสมัยสตาลิน นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลอืก
ซ้ือและตอรองราคาไดดวย นําทานสูถนนอารบัต (Arbat street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปน
ทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูป
ลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 
 

คํ่า 
ที่พัก 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
เขาสูที่พัก โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 มอสโคว – ซารกอรส – วิหารเซนตซาเวียร – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ละครสัตว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรสไดเปนที่ตั้ง
ของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษที่ 14-17  เปนที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
ประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ  
 
ชมโบสถโฮลีทรินิต้ี  (Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง 
ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุ
กระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ  
 
ชมโบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางใน
สมัยพระเจาอีวานเม่ือป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน  ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายใน
ตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง 
สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครม
ลิน แตที่น่ีสูงกวาชมบอนํ้าศักด์ิสิทธิ์ (Chapel Over the Well)  ที่ซึมข้ึนมาเองตามธรรมชาติ 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงมอสโคว นําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (St. Saviour Cathedral) 
(หามถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เม่ือป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป  
 



 

นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทาง
สถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวง แรก
สุดที่สตาลิน ข้ึนมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปน
ลักษณะของ Monumental Art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึง
จะสื่อออกมาในรูปของงานปน รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 
 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 
นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก 
ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดง
ออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตว
ตางๆ และมีของที่ระลึกดวย ** กรณีละครสัตวงดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไมมีการแจง
ลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท ** 
 

ที่พัก 
 

เขาสูทีพั่ก DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอร่ี – จัตุรัสแดง –โบสถเซนตบาซิล - รับประทานอาหาร
ระหวางลองเรือแมนํ้าใจกลางกรุงมอสโคว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 
การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปน
เมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป  
 
นําทานเขาสูภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุก
พระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของ
รัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถ
อันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซ่ึงเปนโบสถที่
สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองค จากน้ัน
ชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพ่ือนําไปติด
บนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความ
ตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนัก 40 ตัน  



 

(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑ
อารเมอร่ี (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพ่ือเปนที่เก็บสะสมของ
เจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซีย
จากคริสตศตวรรษที่ 14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอร่ีเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่
เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซ่ึงอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน 
 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

บาย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร
ของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัย
คริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วัน
แรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรม
ที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มี
สีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ้าหนัก 
20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเม่ือปค.ศ.1995  
 
ชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.
1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เคร่ืองสําอาง นํ้าหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณ
สถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 
 

คํ่า นําทาน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหวางลองเรือไปตาม
แมนํ้า Moskva ดื่มด่ํารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิกของอาคาร
ตางๆ ตลอดสองฝากฝงแมนํ้าเปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ 
 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม  DELTA (Business Room) หรือเทียบเทา 

 

 

 



 

วันที่ 5 น่ังรถไฟดวนสูนครเซนตปเตอรเบิรก – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ                              

เชา 
 
 
 
 
 

กลางวัน 
 

บาย 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า 
ที่พัก 

 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพ่ือนําทานน่ังรถไฟดวน High Speed Trains : Sapsan เดินทางสูเมือง
เซนตปเตอรสเบิรก โดยทั้งสองเมืองมีระยะทางหางกันถึง 650 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 40 
นาท ี
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
นําชมความงดงามของนครเซนตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg) ที่สรางโดยพระเจาปเตอรมหาราช
เม่ือป ค.ศ.1703 ไดรับฉายาวา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” นําชมความย่ิงใหญของพระราชวังฤดูหนาว 
(Winter Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการ
เสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย  ปจจุบันพระราชวังน้ีได
ถูกใชเปน เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของ
โลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปกัสโซ, แรมบรันด, 
แวนโกะ ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง 
 
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
เขาสูที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 ปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซ่ึงเปนที่ตั้งของ พระราชวังฤดูรอน เปโตรดวาเรสต 
(Peterhof Palace) ที่สรางข้ึนในสมัยพระเจาปเตอร   มหาราช พระตําหนักที่ไดชื่อวาเปน Russian 
Versailles เปนพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานนํ้าพุที่พวยพุงมาจากรูปปนสีทองและที่ตางๆ 
มากกวา 100 แหง ดวยสถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการย่ิง 
หองหับตางๆ ภายในพระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่สวยงามเกาแกทรงคุณคา
ทางประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได  สวนภายนอกก็เต็มไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนนํ้าพุอัน
ตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายในฝร่ังเศส (โดยปกติแลว นํ้าพุในสวนจะไมเปดใหชมในฤดู
หนาว คือระหวางชวงเดือนตุลาคม ถึง พฤษภาคม) 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

บาย เดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองน้ีเปนที่ประทับในฤดูรอนของ
ราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึนในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกใน
ราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของ คณะปฏิวัติซ่ึงกลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและ
ราชวงศโรมานอฟที่ยาวนานกวา 200 ป  
 
นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดวย
สถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตัวอาคารทาสีฟาสดใส 
มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน  (Amber 
Room)  ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมร่ืนงดงามในสไตลฝร่ังเศส และชอปปง
สินคาพ้ืนเมืองไดตามอัธยาศัย 



 

 
 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 

 จากน้ันชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)  ที่มีชื่อเสียงใน
การแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ  ตามเผาตางๆ ซ่ึงทานจะสนุกสนาน และ
ประทับใจ ซ่ึงในชวงพักการแสดงมีบริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ
,    วอดกา เปนตน 
 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 7 มหาวิหารเซนตไอแซค – ปอมปเตอร แอนด พอล – ถนนเนฟสกี้ - Outlet - สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชื่อวาเปนมหาวิหารที่สวยงามที่สุด 
และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิ์
แหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก เน่ืองจากคร้ังหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจน
ราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี จากน้ันนําเขาชมปอมปเตอร แอนด พอล (Peter 
and Paul Fortress) ซ่ึงในอดีตเคยใชเปนที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปนปอมปราการที่สรางข้ึน
พรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโรมานอฟทุก
พระองค 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

บาย นําทานถายรูปคูกับโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรางข้ึนบนบริเวณที่
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพ่ือเปนอนุสรณแด
พระบิดา  



 

นําทานชอปปงที่ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) โดยชื่อถนนน้ันไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนน
ยานการคาสายหลักในเซนทปเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซ้ือสินคานานาชนิดเปนของที่ระลึก นําทาน
เดินทางสู Outlet Village Pulkovo ใหเวลาทานอิสระเลือกซ้ือสินคามากมาย อาทิ เชน ADIDAS, 
MICHAEL KORS ,BOSS, UNDER ARMOUR ,FURLA, GUESS, NEW BALANCE ,LACOSTE, NIKE, 
PUMA, TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN  , LEVI'S, SAMSONITE ฯลฯ 
 

18.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
23.25 น. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เทีย่วบินที่  EK 176 

* คณะเดินทางวันที่ 24-31 มี.ค.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 23.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.50 น. * 
 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 

06.35 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ 
09.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 

 * คณะเดินทางวันที่ 24-31 มี.ค.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. 
* 
* คณะเดินทางวันที่ 26 พ.ค.-02 มิ.ย.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 
น.* 

18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
********************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รัสเซีย in Train 8 วัน 5 คืน  
[มอสโคว - ซารกอรส - เซนตปเตอรสเบริก] 

โดยสายการบนิเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พัก 

 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ 
ไมเกิน 12 ป  
(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุ 
ไมเกิน 12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว 
เพิม่ 

ทานละ 

05 – 12 มี.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 39,100.- 7,900.- 

16 – 23 มี.ค. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 39,100.- 7,900.- 

24 – 31 มี.ค. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 39,100.- 7,900.- 

30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 39,100.- 7,900.- 

07 – 14 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

10 – 17 เม.ย. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 39,100.- 7,900.- 

11 – 18 เม.ย. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 39,100.- 7,900.- 

26 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

02 – 09 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 39,100.- 7,900.- 

26 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

01 – 08 มิ.ย. 63 68,900.- 68,900.- 68,900.- 48,100.- 12,900.- 

23 – 30 มิ.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

01 – 08 ก.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,100.- 7,900.- 

14 – 21 ก.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

21 – 28 ก.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,100.- 7,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

 

 

 

 

 

 



 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.     ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2.     สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิว
ย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจอง
ทัวรโดยอัตโนมัติ 
3.     หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดข้ึน 
4.     หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
  ** ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทาํหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตวั อาทเิชน คาเคร่ืองดื่มทีส่ั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, 
คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตวั, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญู
หายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36 ยูเอสดอลลาร) 
6. คาทิปมัคคเุทศกจากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลลาร) 
 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง 

 

 

 

 

 



 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ
ดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือน
เปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 31-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-30 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ
ทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน  

5. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ 
เรียกเก็บ  

6. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 


