
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล 
 (-/-/เยน็) 
 

07.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3เคาน์เตอร์DThai Airwaysโดยมี

เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.30 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี TG974 

  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป เป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัวา่เป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากเมืองหน่ึง ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทั้งเก่า

และใหม่ มีโบสถซ่ึ์งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากกวา่ 200 แห่ง 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพของกรุงมอสโคว 

ท่ีสามารถชมดา้นล่างได้เกือบทั้งหมด จึงท าให้เลนิน ผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขาแห่งน้ีเป็นท่ีตั้ง

บา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้นท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมอสโคว ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่

ท่ีสุดในรัฐเซีย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั SUN FLOWER PARK HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว 

วนัทีส่อง เมืองมอสโคว์ พระราชวงัเคลมลนิ•โบถส์อสัสัมชัญ•พพิธิภัณฑ์อเมอร่ีแชมเบอร์• จตุัรัสแดง ห้างสรรพสินค้า 

GUM•ถนนอาร์บัตสตรีท •ชมการแสดงละครสัตว์ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ัน ชมความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว์ ซ่ึงถือเป็นเมืองหลวงของ ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซียท่ียิง่ใหญ่ 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัเคลมลนิสัญลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวยีต อนัเป็นจุดก าเนิดของประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมี

มายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหวัใจของกรุง 



 

มอสโคว ์อีกทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไป

ประทบั ณ พระราชวงัเซนตปิ์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือวา่ท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตยข์องพระเจา้ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ท่ี

ส าหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ ชมโบสถอ์สัสัมชญั วิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือวา่

ส าคญัท่ีสุดในเคลมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชเ้พื่อใน

การประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากน้ัน น าท่านชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานท่ีส าคญัใจกลางเมืองมอสโควส์ร้างในสมยัคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นศูนย์

รวมเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และยงัถือไดว้า่

เป็นจตุัรัสท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในโลกบริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีส าคญัของประเทศ อีกหลาย

แห่งท่ีสามารถไดช้มอนัไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral) สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับวา่

สวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว ์จนไดรั้บการขนานนามวา่ “โบสถ์ลูกกวาด”สร้างข้ึนดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ 

ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อี

วานท่ี 4 จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัมองโกลท่ีเมืองคาซาน และดว้ยความสวยสด

งดงาม วจิิตรบรรจงของวิหาร จึงท าใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้อีวานท่ี 4 เป็นอยา่งมาก จึงมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จ 

แก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาทั้งสองขา้งทิ้งเสีย เพื่อไม่ 

ใหส้ถาปนิคผูน้ี้สามารถสร้างส่ิงสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท าของพระองคใ์นคร้ังนั้น ส่งผลใหทุ้กคนขนานนาม

วา่ “พระเจา้อีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ชมหอนาฬิกาซาวเิออร์ (Saviour clock tower)ท่ีตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะแนวโกธิค ปลายยอดถูก

ประดบัดว้ยดาว 5 แฉกท่ีท ามาจาก ทบัทิม โดยพรรคคอมมิวนิสตเ์ป็นผูป้ระดบัในปี ค.ศ.1995น าท่านเขา้ชม และช้

อปป้ิง ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.

1895ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า จ  าหน่ายสินคา้แบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุดชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro)ต่ืนตากบัการผสมผสานระหวา่ง

เทคโนโลยกีบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นตน้ น าท่านเดินทางไปยงั ถนนคนเดิน ถนนอารบัต 

(ArbatStreet)ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางของแหล่งประวติั 

ศาสตร์ และถือวา่เป็นหน่ึงในยา่นโบราณท่ีสุดของมอส 

โคว ์ท่ีมีช่ือปรากฏในประวติัศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 

15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ท่ีเตม็ไปดว้ยร้าน 

อาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่ง 

ชุมนุมของศิลปินอินด้ี ท่ีมาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใคร 

ยอมใคร 



 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากน้ัน น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตวแ์สนรู้ และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรม 

มายากล ของ ละครสัตว์Circus Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบั 

เหล่าสัตวท่ี์ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดี หลงัจากจบการแสดง ท่านสามารถถ่าย 

ภาพกบัสัตวแ์สนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย  

**กรณลีะครสัตว์งดการแสดงซ่ึงบางกรณงีดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบ 

ล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าบริการส่วนนีใ้ห้ 

ทีพ่กั Ibis Either Oktyabrskoe Poleหรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย  

 

 

วนัทีส่าม  สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบร์ิก• วหิารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์ และปอล 

 (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูงSapsan Fast Train (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม** 
เดินทางถึง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)เมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เพราะ

ทศันียภาพท่ีสวยงามของเมือง เมืองน้ีสร้างโดยพระเจา้ซาร์ปิเตอร์มหาราช เม่ือ พ.ศ.2246 โดยตวัเมืองเร่ิมสร้างดว้ย

การถมทราย และหินเป็นจ านวนมาก เพราะวา่พื้นท่ีเดิมนั้นเป็นดินเลนทะเล เหตุผลในการทรงเลือกทางออกทะเล

บอลติค ท่ีสามารถติดต่อไปทางยโุรปและประเทศอ่ืนๆได ้เพื่อการพฒันาและปรับเปล่ียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศรัสเซียให้ทดัเทียมกับประเทศอ่ืนๆได้ ต่อมา จึงได้รับสมญานามว่า “หน้าต่างแห่งยุโรป” เมือง เซนต์ปิ

เตอร์สเบิร์ค เดิมมีช่ือวา่ เปโตรกราด Petrograd และ เลนินกราด Leningrad 



 

วนัทีส่ี่           พระราชวงัฤดูร้อน หรือพระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวงัฤดูหนาว • พพิธิภัณฑ์เฮอมเิทจ •  
                     โบสถ์หยดเลือด        (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากน้ัน เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกท่ีสร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค สร้างข้ึน

ในปี ค.ศ.1703ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร 

ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบนัดา้นในเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใช้เป็นท่ีฝังพระศพของพระ

เจา้ปีเตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งราชวงศโ์รมานอฟ นอกจากน้ียงัมีภาพเขียนของนกับุญ รวมรูปพระ

แม่มารีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีงดงาม อนัเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของคริสตศ์าสนิกชนของรัสเซีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือวา่ไดรั้บการตกแต่งอลงักาล

มากท่ีสุด ยอดโดมฉาบดว้ยทองค าแท ้100 กิโลกรัม และภายในใช้หินอ่อน และหินอ่ืน ๆ กวา่ 43 ชนิด ในอดีตเคย

เกิดเหตุเพลิงไหมท่ี้สถานท่ีแห่งน้ี จึงได้มีการก่อสร้างข้ึนใหม่ ในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1818 

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 40 ปีมีการ

ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตวัวหิารใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ ประดบัดว้ยประติมากรรม

เหล็กอนังดงาม เป็นโบสถอ์อร์โทดอกซ์แห่งเดียวท่ีประดบัประดาตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่งวจิิตรบรรจง และยงัเป็น

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวเมืองท่ีน่ีให้ความนบัถือเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากในอดีตตวัเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหาร

นาซีจนราบคาบ แต่มหาวหิารไอแซคแห่งน้ีกลบัไดรั้บความเสียหายเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ทีพ่กั Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 

 

 

  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 



 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูร้อน หรือ พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวงัท่ีสวยงาม ท่ีสร้าง

ข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวงัท่ีสรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมยันั้น ท่ีช่ือว่า ฟรานเชสโก ราส

เทรลล่ี และ เลอ บรอง ซ่ึงทั้งสองคนแบ่งกนัสร้างพระราชวงัน้ี โดยตวัภายในพระราชวงัเป็นหนา้ท่ีหลกั ของ ราส

เทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร์หมายมัน่ป้ันมือกบั

พระราชวงัน้ีมาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสร้างพระราชวงัอยา่งประณีตเนน้การตกแต่ง

ภายในท่ีเลือกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีน ้ ามนัเป็นหลกัดา้นนอกจะเป็นหนา้ท่ีของ เลอ บร

อง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมาสร้างลานน ้ าพุ โดยเฉพาะ ลานน ้ าพุแห่งน้ีถือเป็นจุดหลกัของประสาทแห่งน้ีก็วา่ได ้

ดว้ยความยิ่งใหญ่ตระการตาและแสงของพระอาทิตยก์ระทบผิวน ้ า และขอบอ่างสีทองมนั รวมถึงบรรยากาศร่มร่ืน

ของตน้ไมน้านาพนัธ์ุจึงท าให้เกิดภาพท่ีสวยงามราวกบัดินแดนในเทพนิยาย ** ในส่วนของน ้ าพุทางพระราชวงัจะ

ปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และอาจปิดท าการในวนัจนัทร์ส้ินเดือน หรือวนั

จนัทร์กบัวนัองัคาร (2วนัติดต่อกนั) โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวนัหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย 

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิ่มวนัหยุด กรณีท่ีพระราชวงัฤดูร้อนปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ปรับเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขา้พระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในช่วงเวลา

ดงักล่าว** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากน้ัน เดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่งน้ีเคยใช้

เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ในการเจริญ

สัมพนัธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงของราชวงศโ์รมานอฟ ระหวา่งปี ค.ศ.1732 -1917 ตั้งอยูร่ะหวา่งท่าวงั 

กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียว และ ขาว ดว้ยสถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบนับางส่วน



 

ของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมในฐานะ พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (TheState Hermitage 

Museum)ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบั

โลก อยา่งเช่น ลิโอนาโด ดาวินซ่ี,ปิกสัโซ่,แรมบรันด์,แวนโก๊ะ เป็นตน้ จดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่ง

หน่ึง **ในบางช่วงพระราชวงัอาจมีการปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ดงันั้นหากวนัท่ีเดินทางตรงกบัช่วงวนัปิด

เขา้ชม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขา้พระราชวงัอ่ืนท่ี

เปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในช่วงเวลาดงักล่าว** 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซ่ึงพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรง

สร้างใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลิกทาส ดว้ยความหวงัดี

ต่อประชาชน ปรากฎวา่ชาวรัสเซียไม่เขา้ใจ เพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมีความเป็นอยูท่ี่จนลง เป็นผลใหพ้วก

ชาวนารวมตวักนัวา่แผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญิงชาวนาผูห้น่ึงติดระเบิดพลีชีพวิง่เขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผา่น 

ต่อมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถห์ยดเลือดมาจนถึงทุกวนัน้ี รูปแบบ

สถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยกบัวหิารเซนตบ์าซิลท่ีเมืองมอสโคว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีห้่า           สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์•ห้างสรรพสินค้าเวกสั•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว 
 (เช้า/กลางวนั/-) 

 

 

   

 

วนัทีห่ก สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  
 

 

   

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ทีพ่กั Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 
 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองมอสโควโ์ดยรถไฟความเร็วสูงSapsan Fast Train 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม** 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน  

จากน้ัน น าท่านชม และชอปป้ิง ท่ี ห้างสรรพสินค้าเวกสัVegas Shopping Mall หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ท่ีมิไดเ้ป็น

เพียงศูนยร์วมสินคา้หลากหลายประเภทเท่านั้น แต่รวมถึงเป็นจุดพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมืองมอสโควอีกดว้ย

เพราะภายในหา้งยงัไดร้วบรวมร้านอาหารไวม้ากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน  ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินโดโมเดโดโว ่มอสโคว 

18.40 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทย(TG)เทีย่วบินที ่TG 975 

 

 

 

07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

 
......................................................................................................................... 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา รสัเซีย มอสโคว ์เซ็นตปี์เตอรเ์บิรก์6 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย(TG) 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

03 พ.ย. 61 08 พ.ย.61 TG974/TG975 54,900 54,900 53,900 6,000 

17 พ.ย. 61 22 พ.ย.61 TG974/TG975 54,900 54,900 53,900 6,000 

08 ธ.ค.61 13 ธ.ค.61 TG974/TG975 53,900 53,900 52,900 6,000 

22 ธ.ค.61 27 ธ.ค.61 TG974/TG975 53,900 53,900 52,900 6,000 

19 ม.ค.62 24 ม.ค.62 TG974/TG975 53,900 53,900 52,900 6,000 

09 ก.พ.62 14 ก.พ.62 TG974/TG975 48,900 48,900 47,900 6,000 

23 ก.พ.62 28 ก.พ.62 TG974/TG975 48,900 48,900 47,900 6,000 

** คณะเดินทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุป๊** 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Classไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สายการบนิไทย Thai Airway(TG) 

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.กระเป๋าถอืข้ึนเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทกุม้ือตามรายการระบ,ุน ้ าด่ืมบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวคนไทย 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 



 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนียม รวมทัง้ทรปิ50USD/ท่าน 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถงึ 20 ท่าน ทางบรษิทัจะขอเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง หรอื

เปลี่ยนแปลงราคาค่าทวัรเ์พิม่ เพือ่ท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 20 วนักอ่นการเดินทาง 

2.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนัมิฉะนั้นถอื

ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กรณียกเลกิ 

3.1 ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางตอ้งท ากอ่นการเดินทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด

นักขตัฤกษ ์

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิท ัง้หมดโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

4. กรณีเจบ็ป่วย 

4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั

คณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 



 

กอ่นท าการออกตัว๋หรอืช าระค่าทวัรเ์น่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หากเกดิขอ้ผิดพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทกุกรณี 

โรงแรมที่พกั 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน าใหท่้าน

เปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ  

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเ ด่ียวSingleหอ้งคู่ Twin/Doubleอาจจะไม่

ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditionalหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซึ่งข้ึนอยู่กบัการออกแบบ

ของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมา

ขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือไดห้ากมี

การปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลี่ยน ทางบรษิทั สงวนสทิธ์ิปรบัราคาตัว๋ดงักล่าว 



 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 


