
 
 
 

 

 
 
 

รหสัโปรแกรม : 9686 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

HASHTAG  RUSSIA 
มอสโคว์ เซ็นปีเตอร์เบิร์ก 7วนั5คืน 

โดยสายการบนิไทย(TG) 

 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ เดินทางโดยสายการบินประจ าชาติไทย THAI AIRWAYS 

INTERNATIONAL (TG)  สะสมไมล์ 50%  พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE   
 ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเชา้  
 ชมโชวก์ารแสดงพื้นบา้นท่ีพระราชวงันิโคลสั และชมการแสดงท่ีโรงละครสัตว ์(Circus)   

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เที่ยวบินขาไป TG  974 BKK – DME                    10.50 – 17.10  

เที่ยวบินขากลบั TG  975 DME – BKK    18.40 – 07.30 



 
 
 

 

 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์พระราชวงัเครมลิน  จตุัรัสแดง  วิหารเซนตบ์าซิล  ชมหา้งสรรพสินคา้กุม  ห้องอ าพนั(แอมเบอร์รูม) 
พระราชวงัฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์  มหาวิหารเซนต์ไอแซค  พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ  โบสถ์หยดเลือด (ภายนอก) ป้อมปี
เตอร์แอนดป์อล  เรือลาดตระเวนอะวโรระ พระราชวงัแคทเธอรีน  ถนนอารบตั   เนินเขาสแปร์โรว ์ วหิารเซนตซ์าเวยีร์ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

(ยงัไม่รวมค่าทิปอกี 2,000 บาท / ท่าน ตลอดทปิ) 
 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ ฯ – มอสโคว ์  -  
DELTA  HOTEL    

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

2 
มอสโคว ์– เซ็นตปี์เตอร์เบิร์ก – พุชก้ิน – พระราชวงัแคทเธอรีน 
– หอ้งอ าพนั (แอมเบอร์รูม) – พระราชวงันิโคลสั 

   

PARK  INN 
PRIBALTIYSKAYA  

HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

3 

เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัฤดูร้อนเปโตรควาเรสต ์– 
พิพิธภณัฑเ์ฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – โบสถห์ยด
เลือด (ภายนอก) 

   

PARK  INN 
PRIBALTIYSKAYA  

HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

4 
ป้อมปีเตอร์แอนดป์อล – เรือลาดตระเวนออโรรา(AURORA) – 
กรุงมอสโคว ์– ถนนอารบตั 

   
DELTA  HOTEL    

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

5 
พระราชวงัเครมลิน  – พิพิธภณัฑอ์าร์เมอร่ี – จตุัรัสแดง – วหิาร
เซนตบ์าซิล – หา้งสรรพสินคา้กุม – การแสดงละครสัตว ์

   
DELTA  HOTEL    

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

6 
IZMAILOVO MARKET – วหิารเซนตซ์าเวยีร์ – สนามลุชนิก้ี 
มอสโก – เนินเขาสแปร์โรว ์–  สนามบินมอสโคว ์

   - 

5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ   - - - - 

เดือนธันวาคม 61 29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 61 
69,991 .– 

เหลือเพยีง 67,991.- 



 
 
 

 

วนัทีห่น่ึง กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)                                                                                                            

 08.00 น. พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS  
เพื่อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกเร่ืองกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์  เทีย่วบินที ่ TG 974 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 
17.10 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  
                               น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรัสเซียและยงัครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของยโุรปมี

ประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี   
 ค ่า                          รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
                               น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั  DELTA  HOTEL   ระดับ 4 ดาว   หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 

 

วนัทีส่อง มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พุชกิน้ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ห้องอ าพนั (แอมเบอร์รูม) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัจากทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมเรียบร้อย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ 
เพื่อนเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 

10.15 น. เดินทางสู่ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก  โดยสายการบิน แอโรฟอร์ด  เท่ียวบินท่ี S745  
(ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟล์ทบินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ) 

11.40 น.           เดินทางถึง เมืองเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก    น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

น าท่านเดินทางสู่เมือง พุชกิน้ (Pushkin) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ ซาโก เซโล ซ่ึงเป็นท่ีพกัในฤดูร้อนของราชวงศท่ี์
สวยงามและเป็นบ้านท่ีรักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์ น าท่านเข้าชม 
พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงในรัสเซีย มีห้องต่างๆให้ชมนบัร้อยห้อง 
แต่ห้องท่ีทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คือ ห้องอ าพัน (แอมเบอร์รูม) ท่ีเป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อนั
ประมาณค่ามิได ้ท่ีช่างจากเยอรมนัสร้างใหแ้ก่ปราสาทของกษตัริยฟ์รีดริชท่ี 1 แห่งรัสเซีย ประกอบดว้ยไมโ้อ๊ค
ขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดบัดว้ยอ าพนั 6 ตน้ พร้อมกระจกผนงัและโมเสก อญัมณีล ้ าคา้
จากอิตาลี หอ้งอ าพนัถูกสร้างข้ึนใหม่ในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอล
ล่าห์สหรัฐ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง     
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงันิโคลสั เพื่อชมการแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ท่านจะไดส้ัมผสักบั

เสียงดนตรีและการร้องเพลง พร้อมการเตน้ระบ าท่ีสนุกสนานในแบบชนพื้นเมืองของรัสเซีย 
  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั   PARK  INN PRIBALTIYSKAYA  HOTEL   ระดับ 4 ดาว   หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – 
โบสถ์หยดเลือด (ภายนอก) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ตั้งอยูท่างทิศใตข้องอ่าวฟินแลนด์ ชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ 
ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราชดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทองต่ืนตากบัประติมากรรมท่ีวิจิตรพิสดาร
และอลงัการยิง่ภายในพระราชวงัส่วนภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธ์ุและสวนน ้าพุอนัตระการตา
อิสระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 



 
 
 

 

 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจหรือพระราชวังฤดูหนาว  เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีส าคญัและมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั
ตน้ๆ ของโลก รวมรวมผลงานศิลปะไวก้วา่ 2,700,000 ช้ิน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลามากกวา่ 5 ปี ในการเท่ียวชม ไดรั้บ
การบนัทึกลงใน กินเนสส์บุค ว่าเป็นหอศิลป์ท่ีมีงานสะสมมากช้ินท่ีสุดในโลก ถือเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ี
สวยงามท่ีสุด เก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ไอแซค 
(St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวหิารท่ีสวยงามท่ีสุด และใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพ
ท่ีสร้างดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอยา่งมาก เน่ืองจาก
คร้ังหน่ึงตวัเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งน้ี  
และถ่ายรูปท่ีดา้นหลงัของพระมหาวิหารเซนตไ์อแซค ซ่ึงจะมีรูปป้ันแกะสลกัของพระเจา้นิโคลสัท่ี 1 ทรงมา้
กบัฐานท่ีมีรูปป้ันของพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบแสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ 
อ านาจ และความยติุธรรม   จากนั้นน าทุกท่านแวะถ่ายภาพท่ี โบสถ์หยดเลือด (ภายนอก) สร้างข้ึนบนบริเวณท่ี
พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างโบสถ์ข้ึนเพื่อเป็น
อนุสรณ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะคลา้ยวหิารเซนตบ์าซิลท่ีกรุงมอสโคว ์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั  PARK  INN PRIBALTIYSKAYA  HOTEL   ระดับ 4 ดาว   หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – เรือลาดตระเวนออโรร่า(AURORA MUSEUM) – กรุงมอสโคว์ – ถนนอารบัต 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมือง เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือ
สวีเดน ดว้ยศิลปะบารอก เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ส่วนตวัวิหารปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นท่ี
เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองค ์ในอดีตเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงสุดของเมืองและหา้มส่ิงก่อสร้างใด
สูงกว่า ภายในตกแต่งด้วยศิลปะบารอก  จากนั้นน าท่านถ่ายรูป เรือลาดตระเวนออโรร่า (ภายนอก) เป็นเรือ
ลาดตระเวนคุม้กนัชั้นพลัลาดาของกองทพัเรือจกัรวรรดิรัสเซียในช่วงสงครามรัสเซีย-ญ่ีปุ่น เคยเป็นส่วนหน่ึง
ของกองเรือบอลติกและเขา้ร่วมยุทธนาวีช่องแคบสึชิมะ และในการปฏิวติัเดือนตุลาคมเรือล าน้ียงัยิงปืนใหญ่
เพื่อบอกสัญญาณให้พวกบอลเชวิคยึดสถานท่ีส าคญัในเปโตรกราด ปัจจุบนัเรือรบล าน้ีเป็นพิพิธภณัฑ์ลอยน ้ า
ในเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก  

15.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan #768A ใช้เวลาเพียง 4 ชัว่โมงจากเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์กไปกรุงมอสโคว ์ระยะทางประมาณ 800 กม.  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัแบบ BOX SET   
19.00 น. เดินทางถึง กรุงมอสโคว์   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 

1 กม. เป็นทั้งย่านการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน 
รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง...   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ HARD ROCK  อาหารพืน้เมือง   



 
 
 

 

  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั  DELTA  HOTEL   ระดับ 4 ดาว   หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า พระราชวงัเครมลิน  – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี – จัตุรัสแดง  – วหิารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์
สถานเลนิน  – การแสดงละครสัตว์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้สู่ภายในร้ัว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค ์
จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาล
และท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตุัรัสวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อสัสัมชญั โบสถ์อนันนัซิ
เอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อสัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใช้
ในงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์ากนั้นชมระฆงัพระ
เจา้ซารร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆงั
แต่เกิดความ ผิดพลาดระหวา่งการหล่อท าให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสร้างปืนใหญ่
ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น ้ าหนัก 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์
อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน)  น าเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี   เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
รัสเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโควี่ ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสม
ของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ีเป็น
หน่ึงในสามพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ 
และ อิหร่าน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
น าท่านเดินสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์
ของรัสเซียไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยัคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหาร
เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา 
เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น ้ าหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ามา
ประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 จากนั้นน าท่านสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ี
เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม เป็นตน้ ชม
อนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 



 
 
 

 

 น าท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง นก ฯลฯ 
รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากน้ียงัมีบริการถ่ายรูปกบัสัตวต่์างๆ และมีของท่ีระลึก
ดว้ย ***กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน 20 USD*** 

   น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั  DELTA  HOTEL   ระดับ 4 ดาว   หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก IZMAILOVO MARKET – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามลุชนิกี ้มอสโก – เนินเขาสแปร์โรว์ –  สนามบินมอส
โคว์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนดัหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุก๊ตาแม่ลูกดก ซ่ึง
มีให้เลือกมากมายหลายแบบ   จากนั้นน าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก
หรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลุมไหล่, อ าพนั, ของท่ีระลึกต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย   น าท่านเขา้ชม 
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่
ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์ 
อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใชป้ระกอบ
พิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามลุชนิกี ้มอสโก (Luzhniki Stadium)  (ภายนอก)
สนามในพิธีเปิดการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2018 เป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศรัสเซีย ตั้งอยูท่ี่กรุงมอสโก จุ
คนได ้81,000 คน เป็นสนามฟุตบอลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศรัสเซีย และหน่ึงในสนามท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
ยุโรป สนามบอลแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ Olympic complex ของรัสเซีย เคยเป็นสนามฟุตบอลหลักของ 
Olympic games ค.ศ. 1980 ท่ีสหภาพโซเวียตเป็นเจา้ภาพ และเป็นสนามแข่งขนั UEFA Cup Final ปี ค.ศ. 1999 
และ UEFA Champions League Final ในปี ค.ศ. 2008 และก าลงัจะเป็น สนามแข่งขนัหลกั ของ FIFA World 
Cup 2018 ทั้งหมด 7 แมตซ์ รวมถึงรอบชิงชนะเลิศ   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
 น าเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ั้ง
เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึก
ในราคาถูกตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือและต่อรองราคาไดด้ว้ย 
 

15.00  น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือ
สินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 



 
 
 

 

18.40  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เทีย่วบินที่ TG 975 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 
 

วนัทีเ่จ็ด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ   

07.30  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2561   

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 67,991.- 
             เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 67,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 66,991.- 
                                        ราคาไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน 44,991.- 

                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

 

เดก็อายุต า่กว่า 2 ขวบ ราคา 18,000 บาท 
หมายเหตุเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
- เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมในรัสเซียไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 
ท่าน ผูเ้ดินทาง จะไดห้้องพกัประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 
- โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
- กรณีท่ีมีงาน Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนจากราคาขายและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม ซ่ึงหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

หมายเหตุ 
 ** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วไม่สามารถเล่ือนทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
 **โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย

ของลูกคา้เป็นหลกั 
อตัรานีร้วม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบินไทย ชั้นประหยดั  ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  



 
 
 

 

 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000/ท่าน   ตลอดการเดินทาง    
ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
จองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 



 
 
 

 

การยกเลกิ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 
 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าช้าของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


