


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว Sun Flower Park
Hotel หรือเทียบเทา

2 พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - สถานี
รถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตวเซ
อรคัส

Sun Flower Park
Hotel หรือเทียบเทา

3 เซนตปีเตอรสเบิรก - ปอมปีเตอรและปอล - มหาวิหารเซนตไอแซค

Park Inn by
Radisson
Pribaltiyskaya St
Petersburg หรือเทียบ
เทา

4 พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวัง
ปีเตอรฮอฟ)

Park Inn by
Radisson
Pribaltiyskaya St
Petersburg หรือเทียบ
เทา

5 พระราชวังแคทเธอรีน - รถไฟความเร็วสูง Sapsan - มอสโคว Sun Flower Park
Hotel หรือเทียบเทา

6 วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - บาลายา ดารชา เอาทเลท - ทา
อากาศยานโดโมเดโดโว -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

13 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 ฿60,881 ฿60,881 ฿59,881 ฿9,900



หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการ
กอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผู
โดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 30 นาที

เวลา
ทองถิ่นชา

กวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือ
สะดวกในการนัดหมาย

สายการบิน การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974 มีอาหารบริการบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เชา
07.00 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 1-2 เคานเตอร C-D

เคานเตอรเช็คอินสายการบิน การบินไทย (TG) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
รับบัตรโดยสาร

หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอน
เวลาเครื่องออก 30 นาที

10.30 น. บินลัดฟาสู กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย โดยสายการบิน การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974 มีอาหารบริการบน
เครื่อง

บาย
16.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง กรุณา

ปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) กรุงมอสโควถูกสรางขึ้นบนเนินเขาริมแมน้ํามอสควา
(Moskva) เป็นท่ีอยุอาศัยของประชากรกวา 1 ใน 10 ของประเทศ กรุงมอสโควมีประวัติศาสตรยาวกนาน 850 ปี

ค่ํา
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Sun Flower Park Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินท้ังภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Sun Flower Park Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ ภายในพิพิธภัณฑอารเมอรรี่(Kremlin
Armoury Chamber) หามทําการถายรูปโดยเด็ดขาด

เชา

บริการอาหารเชา
ณ หองอาหารของ
โรงแรม

นําทานเดินทางสู
พระราชวังเครมลิน คํา

วา เครมลิน ในภาษารัสเซียนั้น มีความหมายแปลวาปอมปราการ ภายในพระราชวังเคลมลินจึงประกอบไปดวยพระราชวัง วิหา
รสําคัญๆ และท่ีทําการของรัฐบาล

จากนั้นนําทานชม จัตุรัสแดง จัตุรัสแดงถูกตั้งขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 15 ภายใตพระราชโองการของพระเจาอีวานมหาราช การ
สรางจัตุรัสแดงน้ีมีจุดประสงคเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน

จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่ (Kremlin Armoury Chamber) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของประเทศ
รัสเซีย ท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 สรางขึ้นเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมทรัพยสมบัติล้ําคาตางๆ (หมายเหตุ ภายในพิพิธภัณฑหาม
ทําการถายรูปโดยเด็ดขาด)

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินมอสโคว ปัจจุบันการสถานีรถไฟใตดินมอสโคว มีท้ังหมด 12 สาย 215 สถานี เริ่ม
กอสรางในสมัยของสตาลิน ในปี ค.ศ. 1931 สถานีรถไฟแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพ่ือสงคราม โดยมิไดมีจุดประสงคเพ่ือการคมนาคม
ของประประชาชน จุดเริ่มตนคือในยุคของประธานาธิบดีสตาลิน

จากนั้นนําทานอิสระช็อปป้ิง ณ ถนนอารบัต ถนนสายประวัติศาสตรตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ในชวงตนๆนั้น ถนนเสนน้ีถูกใช
เป็นฐานท่ีอยูอาศัยของตํารวจลับ และตอมาเป็นท่ีอยุของขุนนาง และในสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตก็ไดกลายเป็นท่ีอยูอาศัย
ของ สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต

ค่ํา
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานชมละครสัตว Russian Circus ท่ีขึ้นชื่อ โดยการแสดงตลอด 2 ชั่วโมงนั้นจะมีการแสดงความสามารถของสัตว
กายกรรมและการเลนตลกอีกดวย

พักท่ี Sun Flower Park Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และท้ังประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั้นท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียด้ังเดิมมีความหมายวา สวยงาม

ท่ีน่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน

่ ่ ่

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Sun Flower Park Hotel หรือเทียบเทา

เชา

บริการอาหาร
เชา ณ หอง

อาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสูสถานีรถไฟ



ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเป็นสถานีรถไฟฟาใตดินท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ใน
ปัจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวท้ังหมด 260
ก.ม.

เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของกรุงมอสโคว ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ใน
ประวัติเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษท่ี
16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชั้นใหม น่ันก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต
กระท่ังปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน และเป็นถนนท่ีใครๆก็รูจักและ
คึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอ่ืนๆ

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ

มอสโควเพ่ือออกเดินทางสู นคร

เซนตปีเตอรส
เบิรก (ใชเวลา
ในการเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง)

บาย

บริการอาหารกลาง
วัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู ปอมปีเตอร แอนด พอล สรางขึ้นปี ค.ศ 1703 ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ตั้งอยูบนเกาะวาซิลเยฟ
สกี้ (Vasilievsky Island) ใชปองกันกองทัพสวีเดนในชวงมหาสงครามเหนือ (The Great Northern War)

จากนั้นนําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตไอแซ็ค วิหารเซนตไอแซคถูกสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1710 ตามเจตจํานงของพระเจาปี
เตอรมหาราช โดยใชหินแกรนิตชิ้นเดียวขนานกวา 118 ตัน จํานวน 48 ชิ้นเพ่ือนํามันมาเป็นฐานรองรับโดมท่ีใหญติดระดับโลก
อีกชิ้นหนัก 67 ตัน

ค่ํา
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya St Petersburg ระดับ4 ดาวหรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซ่ึงเคยถูกเปล่ียนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็นเมืองท่ีทันสมัยท่ีสุด
ในรัสเซีย

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya St Petersburg หรือเทียบเทา



สรางสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช เป็นสิ่งแรกท่ีสรางในเมืองเซนตปีเตอรสเบิรกโดยมี
ความสูง 122.5 เมตร ซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมือง จุดประสงคในการสรางเพ่ือ
ปองกันการรุกรานจากศัตรู ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑท่ีใชฝังหลุมพระศพของพระเจาปีเตอร
มหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ และสวนหน่ึงยังใชเป็นโรงงานผลิต
เหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย

สรางในปีค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ ใน อดีตวิหารเซนตไอแซคเป็นเพียง
โบสถไมธรรมดา ซ่ึงตอมาไดรับการ ปรับปรุงเป็นโบสถหิน และถูกสรางใหมอยางงดงาม
ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบัน วิหารน้ี ได
รับการยกยองใหเป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (The State
Hermitage Museum) หรือพระราชวังฤดูหนาว เป็น
พิพิธภัณฑขนาดใหญจัดแสดงงานศิลปะกวา 2 ลาน 5
แสนชิ้น โดยมีจุดเริ่มตนจากพระนางแคเทอรีนมหาราชินี
ไดริเริ่มนําผลงานศิลป มาเก็บไวตอมาในชวงสหภาพ
โซเวียตทางการก็ไดนําผลงานจากพระราชวังหลายๆ แหง

มารวม
กับไว ณ

พิพิธภัณฑแหงน้ี

เท่ียง
บริการอาหารกลางวัน ณ

ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู
พระราชวังเปเตียร

กอฟ สรางขึ้นตามบัญชาของซารปีเตอรมหาราช ภายในพระราชวังประกอบดวยพระท่ีน่ังหลายองคและอุทยานหลายแหง ตกแตง
สถาปัตยกรรมบารอค ดวยความงดงามของมันทําใหมีสมญาวาเป็น "วังแวรซายแหงรัสเซีย" ตั้งอยูริมฝ่ังอาวฟินแลนด เป็น
พระราชวังขนาดเล็ก ประกอบดวยสวนพักผอน พลับพลา น้ําพุมากมายกวา 200 แหง

ค่ํา
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya St Petersburg ระดับ4 ดาว หรือเทียบเทา
ในเมืองใกลเคียง

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจและพระราชวังฤดูหนาว ตั้งอยูท่ีเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศ
รัสเซีย ทานจะไดชม “พระราชวังฤดูหนาว” จะไดพบกับความย่ิงใหญอลังการ มีลานกวาง
และ “เสาอเล็กซานเดอร” ท่ีสรางถวายพระเกียรติแดกษัตริยอเล็กซานเดอรท่ี 1 ท่ีพระองค
ทรงชนะ สงครามเหนือนโปเลียนของฝรั่งเศส กลาวไดวา พิพิธภัณฑน้ีย่ิงใหญเทียบ
เทากับพิพิธภัณฑลูฟรของฝรั่งเศสเลยทีเดียว

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ท่ีน่ีถูกสรางโดยหวังจะใหพระราชวังน้ีมีความงดงามย่ิงกวาพระราชวังแวรซาย ในฝรั่งเศส
เพ่ือแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย และรวบรวมสถาปนิกและชางฝีมือจาก
ประเทศตางๆ มากมาย สิ่งกอสรางและ สถาปัตยกรรมท่ีตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อคและนีโอคลาสิค ท่ีใชประดับประดาหองหับตางๆ ดานหนาของพระราชวังหันออกสู
อาวฟินแลนด มีน้ําพุ บอน้ํา แจกัน อาง และรูปป้ันสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับ

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya St Petersburg หรือเทียบเทา



เชา

บริการอาหารเชา
ณ หองอาหารของ

โรงแรม

นําทานเดินทางสู พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังแคทเธอรีน เริ่มกอสรางในปี ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนท่ี 1
พระมเหสีของปีเตอรมหาราช ซ่ึงไดครองราชยหลังจากปีเตอรมหาราชสวรรคต ทรงประสงคสรางวังแหงน้ีขึ้นเพ่ือเป็นพระราชวัง
ฤดูรอน

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสูสถานีรถไฟ เซนต ปีเตอรสเบิรกเพ่ือโดยสารรถไฟ Sapsan เพ่ือเดินทางกลับกรุงมอสโคว (ใชเวลา
ประมาณ 4 ชั่วโมง)

ค่ํา
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Sun Flower Park Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทาในเมืองใกลเคียง

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดิมเป็นพระราชวังท่ีพระเจาปีเตอรมหาราชทรงสรางไวสําหรับพระนางแคทเธอรีนท่ี 1 เพ่ือ
ใชพักผอนในฤดูรอน และไดตกแตงใหมหลายครั้ง การตกแตงพระราชวังใหมในแตละ
ครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผูเป็นเจาของในแตละยุค ซ่ึงจากการ
ตกแตงท่ีผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบใหมท่ีเรียกวา “รัสเซ่ียนบาโรค” ท่ีหรูหรา ออน
ชอย และงดงามดังเชนในปัจจุบัน

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ซับซานเพ่ิงเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปีเตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Sun Flower Park Hotel หรือเทียบเทา

เชา

บริการ
อาหาร

เชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนต
ซาเวียร หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหาร
พระคริสตผูชวยเหลือ (St. Saviour

Cathedral) เป็นวิหาร
ท่ีใหญท่ีสุดในรัสเซีย

และสูงท่ีสุดในโลก สรางขึ้นในสมัยของพระเจาซารอเล็กซานเดอร ท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญูแดพระ
เป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน

เท่ียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

้



สายการบิน การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975
มีอาหารบริการบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถ
ทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวง
หนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

นําทานช็อปป้ิง Outlet Village Belaya Dacha ศูนยรวมสินคาแบรนดดัง มากกวา 200 แบรนดใน 178 สาขาใน
Outlet Village Belaya Dacha ไมวาจะเป็น เสื้อผา รองเทา สินคาลด 30%-70% ตลอดปี

สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว

ค่ํา
18.25 น. ออกเดินทางบินลัดฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975 มีอาหารบริการบน

เครื่อง

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เป็นเอาทเลตแหงหน่ึงในมอสโคว ใหทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดมากมาย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินท้ังภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก

เชา
07.30 น. เดินทางถึง

สนามบิน
นานาชาติ
สุวรรณภูมิ

ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอม

ความประทับใจ

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



1. โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทานรวมในคณะตามท่ีกําหนดไวเทานั้น หากมี
จํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู
เดินทาง 10-14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 3,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 2,500 บาท, กรณีท่ีมีผู
เดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท และ กรณีท่ีมีผูเดินทาง 25-29 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,500 บาท

2. ในกรณีท่ีทางประเทศรัสเซียระงับการอนุมัติวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพ่ิมเติมในกรณีตองทําเรื่องย่ืนขอวีซา

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ
งบริษัทฯ เทานั้น อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือเป็นขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

5. รายการทัวรน้ีเป็นการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner)

6. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนราคา
คาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

7. ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคา
บริการได

8. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได

9. คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได

10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

11. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

12. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ
เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การกอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น

13. หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมดทุกกรณี

14. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวน้ี

15. ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับ
ผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง

16. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ี
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป

19. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

20. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางฑูต (เลมน้ําเงินและสีแดง)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

21. กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ

๋ ่ ่



ใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดัง
กลาวแลว

22. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาบริการเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีผูเดินทาง เป็นชาวตางชาติโดยคิดเป็นสวนตางคาธรรมเนียมใน
การย่ืนวีซา 

23. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 
 

1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหนา
หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท

2. คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมด 20 วันกอนการเดินทาง มิเชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการ
เดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการให
บริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแลว
 

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพรอมคณะ

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 ก.ก. ทานละ 1 ชิ้น (หลังจากวันท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นตนไป) 

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry)
หรือ คนตางดาว (เป็นหนาท่ีของผูเดินทางในการจัดทําเอง)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่ง
พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว 20 กก.(หลังจากวันท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นตนไป)

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 45 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง)

คาทิปหัวหนาทัวร 24 USD ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน 

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 



คาบริการไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 45 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง) และคาทิปหัวหนา
ทัวร 24 USD ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก
1. เน่ืองจากการจัดวางหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจ

จะอยูคนละชั้น ดังนั้นกรณีท่ีลูกคาเดินทางเป็นครอบครัว อาจจะไมไดหองพักท่ีอยูติดกัน

2. โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูเขตอากาศหนาวจัด

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติเป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับ
เปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบทองถิ่น หองอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

5. กรณีท่ีตองการนอนหองพักแบบ 3 ทาน เตียงท่ีไดอาจจะเป็นเตียงเสริม โดยอาจจะมีขนาดเตียงท่ีเล็กกวาเตียงท่ัวไป 

6. โรงแรมไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ขวบเขาพัก โดยไมมีเตียงเสริม
 

1. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคา
ธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ัง
สิ้น

2. ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50%

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-21 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรตอทาน

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด
 


