
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชม “พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ 
สัมผสัความสวยงามของ “มหาวหิารเซนต์ไอแซค” ซ่ึงได้รับการยกย่อง ของโลก 

ชมความงดงามของ “มหาวหิารเซนต์บาซิล” ซ่ึงสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1555  
น าท่านสู่จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ “เนินเขาสแปร์โร่” 

น าชมการเล่นดนตรีโบราณ พณิ กตีาร์ การแสดงตลก การเต้นร าพื้นบ้านที่สะท้อนประเพณี 
และวฒันธรรม ณ พระราชวงันิโคลสั  

*** บินภายในมอสโคว์ – เซนต์ ปีเตอร์ และเปลีย่นบรรยากาศนั่งรถไฟด่วน ขากลบั ***             
ก าหนดการเดินทาง 
ออกเดินทางวนัที ่  

09-16 สิงหาคม 2561 



 

วนัที่01 (09 ส.ค.61)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
07.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์   

สายการบินไทย แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ D) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

10.10   เหินฟ้าสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่TG974 
15.55   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดามาเดียดาวา  
.........   เดินทางสู่ นครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยสายการบินภายในประเทศ)  
..........   เดินทางถึงสนามบินปุกคาวา หลงัจากรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว เดินทางเข้าทีพ่กั 

ที่พกั:     PARK INN PREBALTICSKAYA HOTEL                                        หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่02 (10 ส.ค.61)     เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวงัฤดูร้อน)  
                                 พุชกิน้ – พระราชวงัแคทเธอรีน (พระราชวงัฤดูร้อน)  
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ น ำท่ำนโดยสารเรือไฮโดรฟรอย (Hydrofoil) ล่องสู่อ่ำวเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของทะเลบอลติก ท่ำนจะเพลิดเพลินไปกบับรรยำกำศของสอง ฝ่ังท่ีมีควำมงดงำม เดินทำงถึง พระรำชวงัปี
เตอร์ฮอฟ (Petrodvorets) ซ่ึงอยู่ทำงตอนใตข้องอ่ำว
ฟินแลนด์ รู้จกัเมืองน้ีกนัอย่ำงแพร่หลำยว่ำเป็นศูนย์
รวมของสวนแห่ง เ มือง ปี เตอ ร์ฮอฟ น ำท่ ำน สู่ 
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระต ำหนักชำยฝ่ัง
ของกษตัริย์รัสเซียเพื่อใช้พกัผ่อนและล่ำสัตวใ์นฤดู
ร้อนท่ีมี ช่ือเสียงมำกท่ีสุดในโลก ประกอบด้วย
พระรำชวงั น ้ำพุ สวนตอนล่ำง สวนตอนบน เป็นหน่ึง
ในบรรดำสุดยอดสถำปัตยกรรมของโลก โดยเฉพำะน ้ ำตกท่ีลดหลัน่กนัถึง 27 ขั้น น ้ ำพุตกแต่งดว้ยรูปป้ันถึง 255 
ช้ิน มี น ้าพุใหญ่ที่สุด และ รูปป้ันแซมซันก าลังง้างปากสิงโต ท่ีมีช่ือเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถำปนิก 
Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชยัชนะเหนือสวีเดนท่ีทุ่งโปลตำวำ เขำ้ชม
ภำยในพระรำชวงั ประกอบดว้ยห้องพกัผอ่น 26 ห้อง อำทิ ห้องเตน้ร ำท่ีหรูหรำฟู่ฟ่ำดว้ยศิลปะบำรอก ห้องทอ้ง
พระโรงใหญ่เป็นหอ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในพระรำชวงั หอ้งรูปภำพท่ีแสดงรูปภำพของศิลปินชำวอิตำลีจ ำนวน 368 รูป  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “พุชกิน้” (Pushkin)  น าท่าน

เข้าชม “พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน” (Catherine 
Palace) ท่ีเร่ิมสร้ำงในสมยัพระเจำ้ปีเตอร์มหำรำชให้
เป็นท่ีพกัผอ่นของมเหสีองคโ์ปรด พระนำงแคทเธอรีน
ท่ี 1 ต่อมำก็ยกให้พระธิดำอลิซำเบธ ในปี 1741 ได้
ตกแต่งท ำให้พระรำชวงัหรูหรำมำกข้ึนและสมยัพระ
นำงแคทเธอรีนมหำรำชก็ตกแต่งเพิ่มเติมข้ึนอีก ภำยใน



 

เป็นอำคำร 2 ชั้น มีห้องพกัผ่อน 50 ห้อง อำทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องท่ีสวยงำม ผลงำนช้ินเอกของ Bartolomeo 
Carlo Rastrelli หนำ้ต่ำงประดบัประดำดว้ยกระจก เทียน ปิดทองอร่ำมตำมรูปแบบศิลปะบำรอก ชมห้องอ ำพนั 
เป็นหอ้งท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุดไม่วำ่จะเป็นผนงัหรือรูปภำพประดบัก็น ำอ ำพนัมำตกแต่งทั้งหมด ห้องอำหำรค ่ำสี
เขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นหอ้งท่ีมีลกัษณะเด่นดว้ยศิลปะแบบคลำสสิก  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
หลงัรับประทำนอำหำร ชมกำรเล่นดนตรีโบรำณ พิณ กีตำร์ กำรแสดงตลก กำรเตน้ร ำพื้นบำ้นท่ีสะทอ้นประเพณี
และวฒันธรรม และกำร แต่งกำยชุดประจ ำเผำ่ต่ำงๆ ท่ีมีสีสันสวยงำม กำรแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง และมีพกั
ประมำณ 15 นำที ระหวำ่งพกัเชิญท่ำนรับประทำนอำหำรวำ่ง Vodska แชมเปญ ขนมปัง พร้อมคำเวยีร์และผลไม ้

 

ที่พกั:     PARK INN PREBALTICSKAYA HOTEL                                        หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที0่3 (11 ส.ค.61)     เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พพิธิภณัฑ์เฮอร์มิเทจ                     

                     (พระราชวงัฤดูหนาว) – ป้อมปีเตอร์และปอล    
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเขำ้ชม “พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ” หรือพระรำชวงัฤดูหนำวแรกเร่ิมในปี ค.ศ.1764 พระนำงแคทเธอรีนได้
ทรงซ้ือภำพเขียนจำกยุโรปกว่ำ 250 ช้ิน จึงตอ้งสร้ำง
หอ้งส ำหรับเก็บและแสดงภำพส่วนพระองคข้ึ์นโดยท่ี
พระนำง เ รียกห้องแสดงภำพน้ีว่ำ เฮอร์ มิ เทจ มี
ภำพเขียนท่ีทรงโปรดปรำนกว่ำ 3,000 ภำพ เหรียญ
โบรำณ และอญัมณีมีค่ำ งำนท่ีมีคุณค่ำถูกเก็บสะสม
ในพระรำชวงัฤดูหนำวสะสมต่อเน่ืองกันมำกข้ึน
เร่ือยๆ จนกระทัง่รัชสมยัของพระเจำ้ เจำ้นิโคลสัท่ี 1 มีกำรจดัหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และไดเ้ปิดพิพิธภณัฑ์
แห่งแรกท่ีใหค้นทัว่ไปเขำ้ชมได ้ปัจจุบนัมีส่ิงของต่ำงๆ ท่ีทรงคุณค่ำจดัแสดงอยูเ่กือบ 3 ลำ้นช้ิน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนชม “ป้อมปีเตอร์และปอล” ส่ิงก่อสร้ำงแรกสุดของเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครำมเหนือ

สวีเดนด้วยศิลปะบำรอก ตั้งอยู่บนเกำะวำซิลเยฟสก้ี 
บนเกำะมีวิหำรปีเตอร์และปอล ซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพ
ของรำชวงศ์โรมำนอฟ เร่ิมจำกพระเจำ้ปีเตอร์มหำรำช
จนกระทัง่กษตัริยพ์ระองคสุ์ดทำ้ยของรำชวงศ ์พระเจำ้
นิโคลสัที 2 และครอบครัว จำกนั้นน ำท่ำนเดินเท่ียวชม 



 

ถนน Nevsky Prospekt เป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐำนะถนนประวติัศำสตร์ ศูนยก์ลำงของนครเซนตปี์เตอร์สเบร์ิก ควำม
ยำวของถนน 4.5 กิโลเมตร เร่ิมต้นท่ีหน้ำพระรำชวงัฤดูหนำว ส้ินสุดท่ีสถำนีรถไฟมอสโก บนถนนมี
สถำปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ในช่วงศตวรรษท่ี 18-20 เป็นทั้งสถำนท่ียำ่นกำรคำ้ ยำ่นท่ีอยูอ่ำศยั พระรำชวงั โรงละคร 
ร้ำนคำ้ โรงแรม และสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคญั    

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:     PARK INN PREBALTICSKAYA HOTEL                                        หรือระดบัใกล้เคยีง                       
วนัที่04 (12 ส.ค.61)     เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วหิารเซนต์ไอแซก – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)  

                       น่ังรถไฟด่วน Sapsan – มอสโคว์  
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม “มหาวิหารเซนต์ไอแซค” (St.Isaac’s 
Cathedral) ที่ได้ช่ือว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด 
ใหญ่เป็นล าดับ 4 ของโลก เป็นตน้แบบของท่ีท ำกำร
รัฐบำลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ ถ่ำยรูปท่ี
ลำนดำ้นหลงัของมหำวิหำรเซนตไ์อแซค จะมีรูปป้ัน
ของพระเจำ้นิโคลสัท่ี 1 ทรงมำ้กบัฐำนท่ีมีรูปป้ันพระ
มเหสีและพระธิดำลอ้มรอบ จำกนั้นนัง่รถผำ่นชมเรือ
ออโรร่ำ สร้ำงในช่วงปีค.ศ.1904-1905 ระหวำ่งกำรท ำสงครำมของรัสเซียกบัญ่ีปุ่น เป็นเรือรบโบรำณท่ีพ่ำยแพ้
กลบัมำเพรำะลำ้สมยัสู้ญ่ีปุ่นไม่ได ้ปัจจุบนัเป็นเรือปลดระวำงและท ำเป็นพิพิธภณัฑ์ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “โบสถ์
หยดเลือด” (ดำ้นนอก) (Church of the Savior on Spilled Blood) โบสถแ์ห่งหยดเลือด สร้ำงให้เป็นเกียรติแด่พระ
เจำ้ซำร์อเล็กซำนเดอร์ท่ี 2 ผูป้ระกำศเลิกทำส ดว้ยควำมหวงัดีต่อประชำชน ปรำกฎวำ่ชำวรัสเซียไม่เขำ้ใจ เพรำะ
หลงัเลิกทำส ชำวนำกลบัมีควำมเป็นอยู่ท่ีจนลง เป็นผลให้พวกชำวนำรวมตวักนัว่ำแผนปลงพระชนม์ โดยส่ง
หญิงชำวนำผูห้น่ึงติดระเบิดพลีชีพวิ่งเขำ้มำขณะพระองค์เสด็จผ่ำน ต่อมำบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสร้ำง
โบสถ์ครอบไว ้กลำยเป็นโบสถ์หยดเลือดมำจนถึงทุกวนัน้ี ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 โบสถ์ได้รับควำม
เสียหำยจำกระเบิด หลงัส้ินสุดสงครำมจึงไดมี้กำรบูรณะใหม่  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย สมควรแก่เวลำ น ำทุกท่ำนออกเดินทำงสู่ “มอสโคว์” 

โ ด ย รถ ไฟ ด่ วน SAPSAN HIGH-SPEED 
TRAIN  เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชม. เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในการ
เดินทาง จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าสู่ กรุงมอสโคว์  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:     KATERINA HOTEL, MOSCOW                                                       หรือระดบัใกล้เคยีง 
 



 

วนัที0่5 (13 ส.ค.61)      มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โร่ – จตุัรัสแดง – พระราชวงัเคลมลนิ          
                      พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร่ี – ชมละครสัตว์  

เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “จัตุรัสแดง” (Red Square) ลำนกวำ้งใจกลำงเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุกำรณ์ส ำคญัใน

ประวติัศำสตร์ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงจะเป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำม เช่น วิหำร
เซนต์บำซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด ท่ีมีสีสัน
สวยงำมสดใส ชมหอนำฬิกำซำวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อม 
สปำสสกำยำ เป็นศิลปะโกธิกบนยอดมีดำวแดง 5 
แ ฉก ท่ี ท ำ ม ำ จ ำ กทับ ทิ มน ้ ำ หนั ก  2 0  ตัน  ช ม
ห้ำงสรรพสินคำ้กุม สถำปัตยกรรมท่ีเก่ำแก่ของเมือง
สร้ำงในปี ค.ศ.1895 จ  ำหน่ำยสินคำ้จ ำพวก แบรนด์
เนม เ ส้ือผ้ำ  เค ร่ืองส ำอำง น ้ ำหอม ถ่ำยภำพกับ
พิพิธภณัฑ์ประวติัศำสตร์ อำคำรตึกสีแดง สถำนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลทำงประวติัศำสตร์ของรัสเซีย มีสมบติั
มำกกวำ่ 4.5 ลำ้นช้ิน และเอกสำรกวำ่ 15 ลำ้นช้ิน อนุสรณ์สถำนเลนิน ท่ีเก็บศพสร้ำงดว้ยหินอ่อนสีแดงภำยในมี
ศพเลนินนอนอยูบ่นแทน่หินมีโลงแกว้ครอบอยู ่  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย จำกนั้น น าท่านเดินทางสู่ “พระราชวังเครมลิน” น ำท่ำนเขำ้ชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี” เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่ำแก่

ท่ีสุดของรัสเซีย เร่ิมก่อสร้ำงตำมพระบญัชำของพระเจำ้อเล็กซำนเดอร์ท่ี 1 ปัจจุบนัเป็นสถำนท่ีรวบรวมทรัพย์
สมบติัท่ีล ้ำค่ำในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 แวะถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณดำ้นหนำ้พระรำชวงัเครมลิน ซ่ึงตั้งอยู่
บนชำยฝ่ังของแม่น ้ ำมอสโควแ์ละแม่น ้ ำเนกลินนำยำ 
สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นท่ีประทับของพระเจ้ำซำร์ผูค้รอง
เมืองทุกพระองค์ จนกระทั้งยุคของซำร์ปีเตอร์มหำ
รำชทรงยำ้ยไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นท่ี
ประชุมของรัฐบำลและท่ีรับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ น ำท่ำนสู่ จตุัรัสวิหำร ถ่ายรูปกับโบสถ์
อสัสัมชัญ โบสถ์อนันันซิเอช่ัน โบสถ์อาร์คแอนเจลไม
เคิล หอระฆงัอวีาน และเขำ้ชมดำ้นในโบสถอ์สัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์ส ำคญัใชใ้นงำนพิธีกรรมท่ีส ำคญั สร้ำงใน
ปี ค.ศ.1475-1479 จำกนั้นชมระฆงัพระเจำ้ซำร์ สร้ำงในสมยัพระนำงแอนนำท่ีทรงประสงค์จะสร้ำงระฆงัใบ
ใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อ  น ำไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดควำมผิดพลำดระหวำ่งกำรหล่อท ำให้ระฆงัแตก ต่อดว้ยชม
ปืนใหญ่พระเจำ้ซำร์ท่ีมีควำมตอ้งกำรสร้ำงปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีกำรใชย้ิงเลย ท ำดว้ยบรอนซ์น ้ ำหนกั 
40 ตนั น าท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก 
ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่
ระลกึด้วย 



 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      KATERINA HOTEL, MOSCOW                                                      หรือระดบัใกล้เคยีง    
***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไม่มกีารแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 1,000 บาท*** 

วนัที่06 (14 ส.ค.61)     มอสโคว์ – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลทีรินิตี ้– มอสโคว์ – ช้อปป้ิงย่านอารบัต  
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซากอร์ส” (Sergiev Posad) 
(183 ก.ม.) เข้าสู่โบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่
ที่ สุดในคริสต์ศตวรรษที่  14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยำลยัสอนศิลปะสอน
กำรร้องเพลงทำงศำสนำ สอนกำรวำดภำพไอคอน 
เป็นวทิยำลยัสงฆท่ี์มีบำทหลวง 400 รูป และนกัศึกษำ 
100 คน ชม “โบสถ์โฮลีทรินิตี้” เป็นโบสถ์แรกของ
เมืองมียอดโดมหวั  หอมสีทอง ภำยในตกแต่งดว้ยภำพเฟรสโกและภำพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนกับุญ
เซอร์เจียสท่ีภำยในบรรจุกระดูกของท่ำน  

เทีย่ง       บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนกลบัสู่ “กรุงมอสโคว์” จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “ถนนอารบัต” เป็นถนนคนเดินยำวประมำณ 

1 กม. เป็นทั้งย่ำนกำรคำ้ แหล่งรวมวยัรุ่น ร้ำนคำ้ของท่ีระลึก ร้ำนนั่งเล่น อำทิ แมคโดนลั สตำร์บคั ฮำร์ดร็อค
คำเฟต ์ฯลฯ และยงัมีศิลปินมำนัง่วำดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ชอ้ปป้ิง เดิน
เล่นเก็บภำพบรรยำกำศตำมอธัยำศยั นอกจำกน้ีท่ำนได้ถ่ำยภำพกบั “อำคำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ” ของ
รัสเซียท่ียิ่งใหญ่สวยงำมกบัศิลปกรรมแบบสตำลินสไตล์ น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ล่องเรือชมความสวยงาม
สองฝ่ังแม่น ้ามอสโคว์ “Moskva” เรือจะน าท่านล่องผ่านชมสถานที่ส าคัญๆ หลายแห่งในกรุงมอสโคว์ (**ใน
กรณทีีเ่รือไม่สามารถล่องได้ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน บริษัท ฯ จะเปลีย่นเป็น น าท่านเข้าชม อารามชี โนโวดิวิชี คอน
แวนน์ (Novodevichy Convent) ซ่ึงสร้างในศตวรรษที ่16 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บารอก คอนแวนต์เก่าแก่อายุ
กว่า 300 ปี แทน **)   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      KATERINA HOTEL, MOSCOW                                                      หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

    



 

วนัที่07 (15 ส.ค.61)     มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โร่ – โบสถ์เซนต์ซาเวยีร์ – ชมสถานีรถไฟใต้ดนิ 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เนินเขาสแปร์โร่” จุดชมวิวท่ีสำมำรถมองเห็นทศันียภำพของกรุงมอสโคว์ ไดท้ั้งเมืองและ

สำมำรถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้ำงในสมยัสตำลิน 
ซ่ึงท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปกบัหน่ึงในเจ็ดตึกท่ีใกล้ท่ีสุด 
คือ มหำวิทยำลยัมอสโคว ์ท่ีเป็นมหำวิทยำลยัท่ีเก่ำแก่
ท่ีสุดในรัสเซีย สร้ำงในสมยัพระนำงแคทเธอรีนมหำ
รำช น ำท่ำนเขำ้ชม “วิหารเซนต์ซาเวียร์” (Saviour 
Cathedral)  (ห้ำมถ่ำยภำพดำ้นใน) เป็นมหำวิหำรโดม
ทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์
แห่งชยัชนะในสงครำมนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจำ้ซำร์อเล็กซำนเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลำก่อสร้ำงนำนถึง 45 
ปี เป็นวหิำรท่ีส ำคญัของนิกำยรัสเซียนออโทดอกซ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส ำคญัระดบัชำติ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนชม “สถานีรถไฟใต้ดิน” (Metro 

Station) สถำนีรถไฟใต้ดินเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีชำว
รัสเซียสำมำรถอวดชำวต่ำงชำติให้เห็นถึงควำม
ยิ่งใหญ่ ประวัติศำสตร์ควำมเป็นชำตินิยมและ
วฒันธรรมประเพณีอนัสวยงำม สถำนีแตกต่ำงกัน
ด้วยประ ติมำกรรม  โคมไฟระย้ำ  เ ค ร่ืองแก้ว 
หินแกรนิต หินอ่อน ท่ีสวยงำม ไดเ้วลำอนัสมควร น ำ
ทุกท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

18.25 เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่TG975 

วนัที่08 (16 ส.ค.61)     กรุงเทพฯ        
07.30 น าท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปลอดภัย 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ, การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน 
และสถานการณ์ในต่างประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น ทั้งนีเ้พ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทวัร์ผู้น าทวัร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ   
ออกเดนิทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

09-16 สิงหาคม 2561 73,900 73,900 73,900 15,000 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มอสโคว-์กรุงเทพฯ 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ (มอสโคว-์เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียน
ยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรรม)์/หำกผูเ้ดินทำงอำยเุกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบั
พร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  

 หำกท่ำนลืมสมัภำระไวใ้นหอ้งพกั มีค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได ้
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 น ้ำด่ืมบนรถ 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ินและทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 5 ยเูอสดอลล่ำร์ / วนั 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 



 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุ
งำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่
วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือ
วำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจง
ใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 


