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8 วัน แกรนดรัสเซีย 
 

 
 

โปรโมช่ันพิเศษ.....สายการบินเตอรกิชแอรไลน 
TOUR CODE :  RU151501MZ 

เริ่มตนท่ี…. 89,900 บาท  
 

มอสโคว – ซารกอรส - พระราชวังเครมลิน - จตุรัสแดง – มหาวหิารเซ็นตบาซิล - เซนตปเตอรเบิรก – พิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ  
พระราชวังปเตอรฮอฟ - มหาวิหารเซ็นตไอแซค – ปอมปเตอรแอนดพอล - พระราชวังแคทเธอรีน – มหาวหิารคาซาน 

 บินเขามอสโคว – บินออกเซนตปเตอรเบิรก  พรอมสะสมไมลกลุมสตารอลัลแิอนซ 
 

สงกรานต ราคา 89,900 บาท : 5-12 เม.ย./ 13-20 เม.ย. 
พ.ค.-ต.ค. ราคา 89,900 บาท : 3-10 พ.ค. / 10-17 พ.ค. / 19-26 มิ.ย. / 10-17 ก.ค. / 21-28 ส.ค./ 11-18 ก.ย./ 
    9-16 ต.ค. / 16-23 ต.ค. / 23-30 ต.ค. 
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วันแรก กรุงเทพมหานคร 
 

20.30 น. คณะพบเจาหนาท่ีและมัคคุเทศกไดท่ีเคานเตอรเชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขาท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโดยสาร เคานเตอรสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเวลาบินประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเชา ระหวาง
เท่ียวบินสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

 

วันท่ีสอง อิสตันบูล - มอสโคว – ซารกอรส 
 

05.50 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK413 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูล 

08.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สูสนามบินวนูโคโว (VKO)โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส  
 สายการบินมีบริการอาหารเชาบนเคร่ืองบิน (ใชเวลาบินประมาณ 5.50 ช.ม.) 
12.20 น. เดินทางถึงสนามบินวนูโคโว ประเทศรัสเซีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  
 

บาย นําทานเดินทางสูเมือง เซอรกาเยฟโปสาด  (ซารกอรส) ซ่ึงอยูหางจากกรุงมอสโควไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 70 กิโลเมตร  ระหวางทางทานจะเพลิดเพลินกับทิวทัศนท่ีรมร่ืนงดงามไปดวยปาสนและไมเนื้อออนท่ี
ใชทําตุกตามาทรอสกา หรือ ตุกตาแมลูกดก นําทานเขาชมวิหารเกาแก ท่ีสรางในศตวรรษท่ี 14  เพื่อเปนศูนย
รวมชาว ศริสต นิกายออรโธดอกซ  ท่ีใหญท่ีสุดในรัสเซีย ชมหอระฆังเกาแก บอน้ํามนตศักดิ์สิทธ์ิ  และวิหาร
นักบุญเซนตเซอรเจียส   (ST. SERGIUS)   กอนกลับมีเวลาใหทานไดเลือกซ้ือของฝาก จําพวก ผาคลุมไหล งาน
ไมตางๆ และตุกตามาทรอสกา ซ่ึงมีตนกําเนิดท่ีเมืองซารกรอสแหงนี้ นําทานแวะถายรูปกับ มหาวิทยาลัยมอส
โคว (MOSCOW UNIVERSITY) หนึ่งในตึกเจ็ดพี่นองท่ีสูงเสียดฟา สรางข้ึนสมัยยุคสตาลิน ในปค.ศ.1755 เปน
สถาบันท่ีผลิตนักวิทยาศาสตรท่ียิ่งใหญท่ีสุดของรัสเซีย บริเวณดานหนาเปนเนินเขาสูง และมีจุดชมวิวท่ีสวยงาม
เรียกวาสแปโรว ฮิล (Sparrow Hills) สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของกรุงมอสโควไดเกือบท้ังหมด 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก KATERINA PARK HOTEL **** หรือเทียบเทา (พักคาง คืนท่ี 1) 
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วันท่ีสาม มอสโคว – เขาชมพระราชวังเครมลิน - จตรัุสแดง –เขาชมมหาวิหารเซ็นตบาซิล - ชอปปงท่ีหางสรรพสินคากุม 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  
 นําทานเขาชมพระราชวังเครมลิน (THE KREMLIN) สัญลักษณแหงอํานาจและความยิ่งใหญของรัสเซีย         

ชมสถาปตยกรรมในศตวรรษท่ี 15 ท่ียิ่งใหญสวยงาม อันเปนจุดกําเนิดแหงประวัติศาสตรรัสเซีย ท่ีมีอายุยาวนาน
กวา 850 ป และถูกอนุรักษไวเปนมรดกโลกโดย UNESCO เม่ือป ค.ศ.1990 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรร่ี
แชมเบอร (ARMOURY CHAMBER)  ซ่ึงเปนท่ีเก็บสมบัติลํ้าคาของกษัตริยรัสเซีย เคร่ืองราชกุธภัณฑ  ชุด
เคร่ืองทรงราชาภิเษก  มงกุฎของพระเจาซาร เคร่ืองเพชรและอัญมณีโบราณ รถมาโบราณ พิพิธภัณฑศาสตราวุธ 
และบัลลังกแบบตางๆของพระเจาซาร  ตลอดจนเคร่ืองใชในพระราชสํานัก ชมผลงานของชางออกแบบเคร่ือง
เพชรช่ือกองโลก FABERGE  ชางในราชสํานักรัสเซีย ท่ีลนเกลารัชกาลท่ี 5 โปรดเกลาใหออกแบบเคร่ืองใชและ
เคร่ืองประดับเปนจํานวนมาก จนทําใหประเทศสยามเปนชาติเดียวในเอเชียท่ีมีช้ินงานของ  FABERGE  
ครอบครองมากท่ีสุด  

   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานแวะถายรุปกับ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ท่ีมีความสําคัญในหนาประวัติศาสตรการเมืองรัสเซีย นํา
ทานชม สุสานเลนิน (LENIN MAUSOLEUM) ภายในมีโลงแกวคริสตัล ท่ีบรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนนิน 
บุรุษท่ีชาวรัสเซียไมมีวันลืม ชมนาฬิกายักษ ท่ีมีเสนผาศูนยกลางกวางกวาอุโมงครถไฟใตดิน จากนั้นนําทานเขา
ชมมหาวิหารเซ็นตบาซิล (ST BASIL'S CATHEDRAL) สถาปตยกรรมช้ินเอกของรัสเซีย  ซ่ึงกษัตริยอีวานจอม
โหดส่ังใหสรางข้ึน และใหควักดวงตาของสองสถาปนิกผูออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อทําใหไมสามารถออกแบบ
ส่ิงกอสรางใด ๆ ใหสวยงามกวานี้ไดอีก วิหารนี้ต้ังตระหงานอยูใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณของกรุง
มอสโคว นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโควความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับ
สถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบจนไดรับการยกยองวาเปนสถานีรถไฟใตดินแหงเดียวในโลกท่ีมีศิลปะท่ี
งดงามยิ่ง โดยวากันวา METRO ของท่ีนี่เปนท้ังสถานีรถไฟใตดิน เปนท้ังพิพิธภัณฑ รวมท้ังเปนหลุมหลบภัยใน
ยามสงครามดวย นําทานเดินทางสู หางสรรพสินคากุม (GUM DEPARTMENT STORE) ซ่ึงเปน
หางสรรพสินคาท่ีหรูหรามากท่ีสุดในรัสเซีย เปนแหลงรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวโลก อาทิเชน Hermes, 
Louis Vuitton, DIOR, Zara, Burberry, Paul Smith, Cartier, etc. ซ่ึงเปนท่ีช่ืนชอบของเศรษฐีรัสเซีย ตัวอาคาร
และภายในตกแตงอยางงดงามหรูหรา อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก KATERINA PARK HOTEL **** หรือเทียบเทา (พักคางคนืท่ี 2) 
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วันท่ีส่ี เซนตปเตอรเบิรก – เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
07.30 น. นําทานเดนิทางสูสนามบินโดโมเด็ทโดโว (DME)  
10.05 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไซบีเรียแอรไลน เท่ียวบิน S7-045 สูนครเซ็นตปเตอรสเบิรก (ใชเวลาบิน 1.50 ชม.) 
11.55 น. เดินทางถึงสนามบินพลูโคโว (LED) นครเซนตปเตอรสเบิรก 
  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานเขาชมความยิ่งใหญของ พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (HERMITAGE MUSEUM) อดีตพระราชวังฤดูหนาวท่ี
ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง ณ สถานท่ีแหงนี้ เคยใชเปนท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของ
รัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย รัสเซีย   พรอมท้ังทรงรวมฉายพระฉายาลักษณกับพระเจา
ซาร นิโคลัส ท่ี 2 ของรัสเซียอีกดวย  ปจจุบันพระราชวังนี้ไดถูกใชเปนสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของ
โลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี,  ปกัสโซ,  แรมบรันด,  
แวนโก  ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญท่ีสุดของโลกแหงหนึ่ง   

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก HOLIDAY INN ST.PETERBURG HOTEL **** หรือเทียบเทา (พักคางคนืท่ี 1) 
 

วันท่ีหา เซนตปเตอรเบิรก - พระราชวังปเตอรฮอฟ - มหาวิหารเซ็นตไอแซค - ปอมปเตอรแอนดพอล 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเขาชม พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ (PETRODVORETS) หรือท่ีชาวรัสเซียเรียกวา "ปเตียรโกฟ" นั้นมี

รากศัพทมาจากภาษาเยอรมันแปลวา "สวนของปเตอร" นับเปนพระราชวังท่ีสวยงามไมเหมือนใคร และเปนท่ี
หนึ่งของความใหญโตท่ีสุดในรัสเซีย ซ่ึงแสดงใหเห็นการสืบทอดประเพณีสากล ความสําเร็จ ความกลาหาญ 
และความเกงกาจ ตัวอยางของกลุมสถาปตยกรรม กลุมประติมากรรม และกลุมวิศวกรรมท่ีสอดประสานกับภูมิ
ประเทศท่ีสวยงาม สรางดวยศิลปะผสมท้ังแบบเรอเนสซองส บารอก และคลาสสิก โดยใชสถานิกวิศวกรจิตรกร 
และปฏิมากรท่ีมีช่ือเสียงหลายทาน พระเจาปเตอรมหาราชโปรดใหสรางข้ึนใชเวลาราว 10 ป จนสวยงามไมแพ
พระราชวังแวรซายในฝร่ังเศส  หองตางๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปดวยทองคําอรามเรืองพรอม
ภาพเขียนท่ีสวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได   สวนภายนอกเต็มไปดวยพฤกษา
นานาพันธุ และสวนน้ําพุอันตระการตา 
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เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานเขาชม มหาวิหารเซ็นตไอแซค (ST' ISSAC CATHEDRAL) สรางข้ึนอยางสวยงามยิ่งใหญ ยอดโดมทํา
ดวยทองคําแผนหนักถึง 100 กิโลกรัม  นับเปนวิหารทรงโดมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรางดวยโม
เสคสวยงาม รูปเขียนไอคอนโบสถศักดิ์สิทธ์ิแหงนี้เปนท่ีนับถือของชาวเมืองอยางมากเนื่องจากคร้ังหนึ่งตัวเมือง
ถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปท้ังเมือง แตวิหารเซ็นตไอแซคแหงนี้กลับอยูรอดปลอดภัย 
จากนั้นนําทานเขาชมปอมปเตอรแอนดพอล (PETER AND PAUL FORTRESS) ซ่ึงเปนส่ิงกอสรางแหงแรก
ของเมืองเซ็นตปเตอรสเบิรก เคยใชเปนคุกขังแมกซิมกอรกี้ ผูประพันธบทละครเร่ืองเด็กกับพระอาทิตยในคุก
แหงนี้ ปจจุบันใชเปนท่ีสุสานสําหรับเก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ ทุกพระองค 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก HOLIDAY INN ST.PETERBURG HOTEL **** หรือเทียบเทา (พักคางคนืท่ี 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีหก เซนตปเตอรเบิรก - พระราชวังแคทเธอรีน - มหาวิหารคาซาน 

 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองพุชกิ้น และเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (EKATERINA PALACE) ภายในพุชกิ้นวิลเลจท่ี

สวยงามแหงหนึ่งในรัสเซีย ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบรัสเซียและ
ศิลปะแบบบาร็อคมารวมกัน ตัวอาคารทาสีฟาสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปล่ัง ภายในประกอบดวยหองหับ
ตางๆ นับรอย โดยเฉพาะหองอําพัน (AMBER ROOM) ท่ีทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอัน
รมร่ืนงดงามในสไตลฝร่ังเศส หรือชอปปงสินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย    

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
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บาย นําทานเขาชม มหาวิหารคาซาน (KAZAN CATHEDRAL) ต้ังอยูบนถนนเนฟสกี้ ซ่ึงเปนถนนเสนหลักของตัว
เมือง มหาวิหารคาซานทําการสรางข้ึน ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ตรงกับชวงปค.ศ. 1708  สรางเสร็จ
สมบูรณเม่ือป ค.ศ. 1811  ในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก เปนลักษณะรูปทรงคร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถว
ยาวอยางเปนระเบียบ หลังจาก 10 ป แหงการกอสราง มหาวิทยาลัยคาซานกลายเปนสถานท่ีเพื่อมาสักการะบูชา
ท่ีไดรับ ความนิยมเปนอยาง เนื่องจากสาเหตุหนึ่งมาจากเพราะต้ังอยูในใจกลางเมือง จึงทําใหประชาชน หรือ
นักทองเท่ียวพบเห็น ไดงาย และดวยความสวยงามของมหาวิหารท่ีมักจะเปนท่ีสะดุดตาของผูพบเห็น  โดย
ภายในมีรูป ไอคอนและพระแมมาเรีย (OUR LADY OF KAZAN) ท่ีวาดข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงตรงกับ
สมัยพระเจาอีวานท่ี 4 ในชวงท่ี กรุงมอสโกกอต้ังเปนเมืองหลวง โดยพระเจาปเตอรมหาราชไดมีพระราชดํารัส
ใหนํารูปไอคอนและพระแมมาเรียมาไวท่ีนี่   

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก HOLIDAY INN ST.PETERBURG HOTEL **** หรือเทียบเทา (พักคางคนืท่ี 3) 
 

 

วันท่ีเจ็ด เซนตปเตอรเบิรก – เขาชมโบสถหยดเลือด - อารามอเล็กซานเดอรเนฟสก้ี 

 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  
 นําทานเขาชมโบสถหยดเลือด (SAVIOR ON THE BLOOD / RESURRECTION CHURCH)  สรางในป ค.ศ.

1883 มีลักษณะของศิลปะแบบไบเซนตไทนคลายกับวิหารเซนตบาซิลท่ีมอสโก จุดประสงคในการสรางเพื่อเปน
การแสดงความเคารพตอสถานท่ีท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี2 ถูกลอบปลงพระชนม  โดยผูกอการรายขวางระเบิด
ใสรถมาจนทําใหพระองคบาดเจ็บสาหัสตรงบริเวณดังกลาว จากนั้นมาถูกสรางเพ่ิมเติมข้ึนจากเงินบริจาคของ
ประชาชนท่ัวประเทศรัสเซีย ใชเวลากอนสรางยาวนานวา 20 ป เปนงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดับประดา
ดวยโมเสจพรอมกับรูปภาพโมเสจขนาดใหญยักษเปนจุดขายของท่ีนี่อาจจะมีบางทรงหลุดเสียไปตามกาลเวลา
เพราะในชวงนี้โบสถหยดเลือดแหงนี้ ถูกกลุมคนสถาปนาใหความงดงามของมันเปนเพียงโรงเก็บมันฝร่ังประจํา
เมืองใน ยุคมืดโซเวียต กอนจะมีการซอมแซมคร้ังใหญในชวงป ค.ศ. 1990 และรัฐบาลก็เปดเปนพิพิธภัณฑอยาง
สมบูรณแบบเม่ือป ค.ศ.1997 ใหนักทองเท่ียวไดยลโฉมอันงดงามนี้ไดอยางเต็มตา นําทานเขาชมวิหารสโมลน่ี 
(SMOLNY CATHEDRAL) วิหารรัสเซ่ียนออรโธด็อกสซ่ึงสรางข้ึนเพื่ออุทิศแกพระนางอลิซาเบธ ราชธิดาแหง
พระเจาปเตอรมหาราช ผูซ่ึงอุทิศชีวิตท่ีเหลืออยูโดยการบวชเปนแมชีหลังจากถูกปฏิเสธการสืบทอดพระราช
บัลลังกของเสด็จพอ มหาวิหารสีฟาขาวนี้มีความสวยงามและโดดเดนเปนอยางยิ่ง 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
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บาย นําทานเขาชม อารามอเล็กซานเดอรเนฟสกี้ (ALEXANDER NEVSKY MONASTERY) อดีตอารามยุคศตวรรษท่ี 
12 ถูกคนพบโดยกษัตริยปเตอรท่ี 1 เม่ือป ค.ศ.1710 โดยในปจจุบันก็ยังมีชาวรัสเซียเขามากราบไหวสักการะองค
พระเยซูอยู นําทานเดินถายรูปกับ อนุสาวรียพระเจาปเตอรมหาราช (BRONZE HORSEMAN) เปนอนุสาวรียแหง
แรกของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย อนุสาวรียแหงนี้ต้ังติดกับแมน้ําเนวา ดานหนาของโบสถเซ็นไอ
แซค ใกลสถานีรถไฟใตดิน กอสรางเปนอนุสาวรียของพระเจาปเตอรมหาราช ผูเปนกษัตริยพระองคแรกท่ีได
ขนานนามวา “มหาราช”  ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของ
พระนางแคทเธอรีนมหาราช ภายหลังจากการขยายดินแดนของประเทศไปจรดทะเลดําสําเร็จตามพระราชประสงค
ของพระเจาปเตอรมหาราช โดยมีการสลักพระนามไวท่ีฐานของหินแกรนิตดวย 

15.30 น. นําทานเดนิทางสูสนามบินพลูโคโว (LED) นครเซนตปเตอรสเบิรก  
18.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK402 (ใชเวลาบินประมาณ 3.30 ช่ัวโมง)  
 สายการบินมีบริการอาหารคํ่า เคร่ืองดื่ม และพักผอน บนเคร่ืองบิน 
21.10 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือกลับสูกรุงเทพฯ  
 

วันท่ีแปด กรุงเทพฯ 
 

00.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ เท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วัน แกรนดรัสเซีย 
TOUR CODE :  RU151501MZ 

สงกรานต ราคา 89,900 บาท : 5-12 เม.ย./ 13-20 เม.ย. 
พ.ค.-ต.ค. ราคา 89,900 บาท : 3-10 พ.ค. / 10-17 พ.ค. / 19-26 มิ.ย. / 10-17 ก.ค. / 21-28 ส.ค./ 11-18 ก.ย./ 
    9-16 ต.ค. / 16-23 ต.ค. / 23-30 ต.ค. 

อัตราคาบริการ  (บาท)  เม.ย – ต.ค. 

ราคาผูใหญพักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน 89,900 

พักเดีย่วเพิ่มทานละ 14,000 

เด็กตํ่ากวา 12 ป (เสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 86,900 

เด็กอายุ 7-12 ป (ไมเสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 83,900 

เด็กอายุ 2-6 ป (ไมเสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 80,900 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนท่ีทานละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก็ตอเม่ือท่ีนั่ง confirm เทานั้น) 

78,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามันท่ีปรับข้ึนลง แตจะปรับตามความเปนจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยันเทานั้น (คิด ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2557) ** 

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปด
หองพัก เปน 2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดนิทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปล่ียนวนัเดินทางได 
 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.  
 กระเปาถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนกัไมเกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทองเท่ียว ประเทศรัสเซีย (ตามท่ีระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับช้ันนกัทองเท่ียวโดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (กระเปาเดินทาง น.น. ไมเกิน 20 ก.ก./ทาน) 
 คาภาษีสนามบิน, ภาษนี้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ 
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไมครอบคลุมผูท่ีอายุเกิน 85 ป) 
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 คาภาษีในประเทศรัสเซีย 
 คาท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักหองคู) 
 คาอาหารทุกม้ือตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเท่ียว, คาเขาชมสถานท่ี 
 เจาหนาท่ี (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานี้ไมรวมถึง 
 คาทิปพนักงานขับรถ ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 5 วัน เทากับ 10 ยูโร) 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วนั (คิดเปน 5 วัน เทากับ 10 ยูโร) 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เคร่ืองดื่มมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีไมไดระบุในรายการ 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 
การชําระเงิน งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนัง่จาย 20,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุปเดนิทางแนนอน 
  งวดท่ี 2 : ชําระสวนท่ีเหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง 
กรณียกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 31 วัน ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา)   (สงกรานต-ปใหม 45 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30 วัน หกัคามัดจํา 10,000 บาท + คาวีซา (ถามี)   (สงกรานต-ปใหม 26-44 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-15 วัน หกัคามัดจํา 10,000 บาท + คาใชจายอ่ืน (ถามี)   (สงกรานต-ปใหม 20-25 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 4-9 วัน หกัคาใชจาย 50-75% ของคาทัวร    (สงกรานต-ปใหม 4-19วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-3 วัน หกัคาใชจาย 100% ของคาทัวร 
ผูเดินทางท่ีไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%  
 

หมายเหตุ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากท่ีสุด 
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 เนื่องจากการทองเท่ียวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงินคืน 
ในกรณีท่ีทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบริการท่ีทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอน
เดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระ
มาแลว  หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

 ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบ หาก
ทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทองเท่ียวใชหนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 
คาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น (ในกรณีท่ีต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

 ทานท่ีจะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายนืยันวา
ทัวรนั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยนัจากพนักงาน แลวทัวรนั้น
ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกีย่วของกับต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศได 

 เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจงแลวขางตน 
 

โรงแรมและหอง 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพกัแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะ
ทําใหทานไมไดหองพักติดกนัตามท่ีตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองท่ีพักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภมิูตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
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กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุท่ีเปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกนิ 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนท่ี
เดียวกันในถุงใสพรอมท่ีจะสําแดงตอเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทานซ้ือสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได 
และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิม่เปนสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดนิทางเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนกัไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทัวร ท่ีตองบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตราฐานได 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้าํหนักสวน
ท่ีเกิน 

 กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนาํไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซ่ึงจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนกักระเปาจริง ท้ังนี้จะ
ชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดนิทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกดิการสูญหายระหวางการทองเท่ียว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) ซ่ึงอยูในความความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยปกติประกันภยัการเดินทางท่ีบริษัททัวรไดจดัทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยใน
กรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบิน 
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เทานั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนกักระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควร
โหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหาย
ตามรายระเอียดขางตนเทานัน้ 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดงันั้นทาน
ตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 
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แบบฟอรมการสํารองที่นั่ง 

8 วัน แกรนดรัสเซีย 
สงกรานต ราคา 89,900 บาท :  5-12 เม.ย. 13-20 เม.ย. 
พ.ค.-ต.ค. ราคา 89,900 บาท :  3-10 พ.ค.  10-17 พ.ค.   19-26 มิ.ย.   10-17 ก.ค.  

21-28 ส.ค. 11-18 ก.ย.  9-16 ต.ค.   16-23 ต.ค.       23-30 ต.ค. 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) เบอร
โทรศัพท 

หองพัก 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล 

อาหาร 
(หากแพอาหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีทานเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยื่น 

วีซาเชงเกน (กรุณาระบุ) 
(หลังวันท่ี 14 พ.ย. 2556) 
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