
#13156 ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน
เทศกาลดอกไมมอสโคว ลองเรือแมนํ้าเนวา บิน TG
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก ยอดเขาสแปรโรวฮิลส หมูบานโคโลเม
นสโคว แตงชุดประจําชาติ จัตุรัสแดง หางGUM มหาวิหารเซนตบาซิล เทศกาล
ดอกไมมอสโคว รถไฟความเร็วสูง วิหารเซนตไอแซค พระราชวังฤดูรอน
พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังเคมลิน โบสถอัสสัมชัญ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)   

Izamailovo
Delta
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 ตลาดอิสไมโลโว - หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino - หมูบานโคโลเมนสโคว - ชุดประจํา
ชาติรัสเซีย - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - เทศกาลดอกไมกรุงมอสโคว - หางกุม - การ
แสดงละครสัตวเซอรคัส

  

Izamailovo
Delta
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปีเตอรสเบิรก - ปอมปีเตอรและปอล - มหาวิหารเซนตไอ
แซค - มหาวิหารคาซาน   

Hampton
by Hillton
หรือเทียบ
เทา

4 พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอรฮอฟ) - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮ
อรมิเทจ - โบสถหยดเลือด - ลองเรือแมน้ําเนวา   

Hampton
by Hilton
หรือเทียบ
เทา

5 เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว - รถไฟความเร็วสูง Sapsan - มอสโคว - สถานีรถไฟใตดินกรุง
มอสโคว - ถนนอารบัต   

Izamailovo
Delta
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจาซาร - วิ
หารเซ็นต เดอะซาเวียร - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 ฿58,900 ฿58,900 ฿57,900 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว
- สแปรโรวฮิล หรือ เลนินฮิลส

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเวยประตู 3 เคานเตอร D สายการบิน
Thai Airwaysโดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

10.30 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี TG974 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง

บาย

16.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี

นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และการเดินทางของประเทศ จัดวาเป็นเมืองท่ีนาเท่ียวมากเมืองหน่ึง ประกอบดวยสถาปัตยกรรมท้ังเกาและใหม มีโบสถซ่ึงเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากกวา 200 แหง

จากนั้นนําทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิลสSparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอก จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอส
โคว ท่ีสามารถชมดานลางไดเกือบท้ังหมด จึงทําใหเลนิน ผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขาแหงน้ีเป็นท่ีตั้งบานพักของ
ตน ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกท่ีสุดและใหญท่ีสุดในรัฐเซีย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารโรงแรม

พักท่ี Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว บาย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินท้ังภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ตลาดอิสไมโลโว - หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino -
หมูบานโคโลเมนสโคว - ชุดประจําชาติรัสเซีย - จัตุรัสแดง -
วิหารเซนตบาซิล - เทศกาลดอกไมกรุงมอสโคว - หางกุม - การ
แสดงละครสัตว เซอรคัส

เท่ียวบินท่ี TG974 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง

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

มอสโคว

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

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

หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบื้องลาง
ไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

จากนั้นนําทานเขาสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market)ตลาดสินคาหัตถกรรมและของเกาอันลือชื่อ ของประเทศรัสเซีย
หรือจตุจักรแหงประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ีเป็นศูนยกลางทางการคาของท่ีระลึก และของเกา ของสะสมขนาดใหญแหงกรุงมอส
โคว

จากนั้นนําทานสูตึกหอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankinoใหคุณไดเห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง ในขณะ
เดียวกันก็ทําหนาท่ีออกอากาศจากสถานีโทรทัศนจํานวนมากไปยังบานเรือนชาวรัสเซีย

บาย

นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื้ออาหารสุดหรูท่ีทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรา
มาของกรุงมอสโคว ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower

้ ่ ้



นําทานเดินทางสูหมูบานโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) หมูบานแหงน้ีเคยเป็นท่ีอยูอาศัยของเชื้อพระวงศของ
รัสเซียมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 เชื้อพระวงศรัสเซียท่ีเคยมาอาศัยอยูท่ีหมูบานน้ี

พิเศษใหทานไดสวมใสแตงกายชุดประจําชาติรัสเซีย ผูหญิงจะสวม Коко́шник (กาโกชนิก) มีลักษณะเป็นหมวก หรือท่ีคาด
ผม ซ่ึงตกเเตงดวยมุก อัญมณี หรือลูกปัด ใหเขากับ Сарафа́н (ซาราฟัน) คือชุดกระโปรงยาวยกอก แบบมีผากันเป้ือนดาน
หนาสีสันสวยงาม

จากนั้นชมจัตุรัสแดง(Red Square)สถานท่ีสําคัญใจกลางเมืองมอสโคว สรางในสมัยคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นศูนยรวม
เหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทวงตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันและยังถือไดวาเป็นจัตุรัสท่ีมีความ
สวยงามมากท่ีสุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานท่ีสําคัญของประเทศ อีกหลายแหงท่ีสามารถไดชม

นําทานชม มหาวิหารเซนต บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับวาสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว จน
ไดรับการขนานนามวา “โบสถลูกกวาด” สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev)

จากนั้นอิสระใหทานไดชมและถายรูปกับสวนดอกไมในชวง เทศกาล Flower Festival ซ่ึงปีน้ีจะจัดในชวงระหวางวันท่ี 23
ส.ค.-8 ก.ย.62 โดยสองขางทางถนนในเมืองมอสโคว จะมีการปลูกตนไม และตกแตงสถานท่ี ให สวยงามดวยพันธไม โดย
เฉพาะ บริเวณ แหลงทองเท่ียวตางๆ มีการจัดสวนโชว จาก ดีไซนเนอรชื่อดัง

จากนั้นนําทานเขาชมและชอปปิงท่ี หางสรรพสินคากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมือง
มอสโคว สรางในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหางสรรพสินคาชั้นนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม
แบรนดดังท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นรุนลาสุด

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

จากนั้นนําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และตื่นตากับการแสดงกายกรรมมายากล ของ ละครสัตว Circus
Show โดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับเหลาสัตวท่ีไดรับการฝึกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับ
สัตวแสนรูเพ่ือเป็นท่ีระลึกไดอีกดวย

กรณีละครสัตวงดการแสดงซ่ึงบางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการ
สวนน้ีให

พักท่ี Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

ตลาดอิสไมโลโว

หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศรัสเซีย อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองนานา
ชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา
(Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย

หอสงสัญญาณโทรทัศน (Ostankino Tower) หอสงสัญญาณน้ีโดดเดนอยูบนเสนขอบ
ฟาของมอสโกมาตั้งแตปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารท่ียืนอยูดวยตัวเองท่ีสูงท่ีสุดในโลก
ดานบนหอยังมีรานอาหารท่ีชื่อ 7th HEAVEN RESTAURANT ซ่ึงเป็นรานอาหาร
ลอยฟาท่ีใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโควระดับความ
สูง 328 M.

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 7th HEAVEN RESTAURANT

 บาย



หมูบานโคโลเมนสโคว

ชุดประจําชาติรัสเซีย

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

เทศกาลดอกไมกรุงมอสโคว

หางกุม

ท่ีน่ีตั้งอยูหลายกิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใตของใจกลางกรุงมอสโคว เคยเป็นท่ีอยู
อาศัยของเชื้อพระวงศของรัสเซียมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 vpjk'เชนพระเจาปีเตอรมหาราช
ท่ีตรงน้ีสามารถเห็นวิวอันสวยงามของแมน้ํา Moskva ได

เป็นชุดท่ีผูหญิงจะสวม Коко́шник (กาโกชนิก) มีลักษณะเป็นหมวก หรือท่ีคาดผม ซ่ึง
ตกเเตงดวยมุก อัญมณี หรือลูกปัด ใหเขากับ Сарафа́н (ซาราฟัน) คือชุดกระโปรงยาว
ยกอก แบบมีผากันเป้ือนดานหนาท่ีมีสีสันสวยงาม

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

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

เป็นเทศกาลจัดแสดงดอกไมท่ีจัดแสดงในพ้ืนท่ีจัตุรัสแดงของกรุงมอสโควและบริเวณ
รอบๆ ซ่ึงจะมีการปลูกตนไม และตกแตงสถานท่ีใหสวยงามดวยพันธไม โดยเฉพาะ
บริเวณแหลงทองเท่ียวตางๆ มีการจัดสวนโชวจากดีไซนเนอรชื่อดัง

หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ีมีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปป้ิงถึง 200 รานคาดวยกัน

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปเตอรสเบิรก - ปอมปเตอร
และปอล - มหาวิหารเซนตไอแซค - มหาวิหารคาซาน

กรณีละครสัตวงดการแสดงซ่ึงบางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการ
สวนน้ีให

การแสดงละครสัตวเซอรคัส

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเซนตปีเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) รอบของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม

นําทานเดินทางถึง เมืองเซนตปิเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)เมืองท่ีไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เพราะ
ทัศนียภาพท่ีสวยงามของเมือง เมืองน้ีสรางโดยพระเจาซารปิเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ.2246

บาย

รับประทานอาหารกลางวัณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู ปอมปีเตอร และปอลด (Peter and Paul Fortress)สิ่งแรกท่ีสรางในเมืองเซนตปิเตอรสเบิรค สรางขึ้น
ในปี ค.ศ.1703ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช เป็นสิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมือง

จากนั้นนําทานเดินทางสู มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือวาไดรับการตกแตงอลังกาลมากท่ีสุด
ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และภายในใชหินออน และหินอ่ืน ๆ กวา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมท่ี
สถานท่ีแหงน้ี จึงไดมีการกอสรางขึ้นใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1818

นําทานเดินทางสู มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถูกสรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ปีค.ศ. 1708 ตั้ง
อยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ในสมัยกอนเป็นโบสถเล็กๆ ตอมาในสมัยของพระเจาปอลดท่ี 1 ในปีค.ศ. 1800 ไดทําการ
สรางวิหารใหม ใหย่ิงใหญและสวยงามมากขึ้นกวาเดิม

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

พักท่ี Hampton by Hillton หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4

 หมายเหตุ รอบของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม

รถไฟความเร็วสูง Sapsan

เซนตปเตอรสเบิรก

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

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซ่ึงเคยถูกเปล่ียนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็นเมืองท่ีทันสมัยท่ีสุด
ในรัสเซีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปอมปเตอรและปอล

มหาวิหารเซนตไอแซค

มหาวิหารคาซาน

 บาย

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

มหาวิหารน้ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ในปี1708 ตั้งอยูใจกลางเซนตปีเตอรส
เบิรก บนถนนเนฟสกี้ ถนนเสนหลักของตัวเมืองเลย แตเดิมนั้นท่ีน่ีเป็นเพียงโบสถ
เล็กๆ ตอมาในสมัยการปกครองของพระเจาปอลดท่ี 1 ในปี 1800 ไดทําการสรางวิหาร
ใหม ใหเป็นวิหารท่ีใหญและสวยงามมากขึ้นกวาเดิม เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบ
นีโอคลาสสิก ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ตอมาไดเกิดสงครามระหวางรัสเซีย
กับฝรั่งเศสขึ้น จึงไดนํารูปป้ันของผูบัญชาการสูงสุดแหงกองทัพเรือ คือ Mikhail
Kutuzov และ Barclay de Tolly มาจัดแสดงเป็นอนุสรณไวดานหนา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Hampton by Hillton หรือเทียบเทา



พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส/พระราชวังปเตอรฮอฟ -
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - โบสถหยดเลือด
- ลองเรือแมน้ําเนวา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปีเตอรฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวังท่ีสวยงาม ท่ีสรางขึ้น
ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช เป็นพระราชวังท่ีสรรสรางโดยศิลปินเอกในสมัยนั้น ท่ีชื่อวา ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ
บรอง ซ่ึงท้ังสองคนแบงกันสรางพระราชวังน้ี

ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปิดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และอาจปิดทําการในวัน
จันทรสิ้นเดือน หรือวันจันทรกับวันอังคาร (2วันติดตอกัน) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไม
รวง และฤดูหนาว ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะปิดทําความสะอาดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีท่ีพระราชวังฤดูรอนปิด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวง
เวลาดังกลาว

บาย

รับประทานอาหารกลางวันแบบพ้ืนเมืองในพระราชวังอเล็กซานเดอร

จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 1,050 หอง สถานท่ีแหงน้ี
เคยใชเป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ในการเจริญ
สัมพันธไมตรี

นําทานสู พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (TheState Hermitage Museum)ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลก
กวา 8 ลานชิ้น รวมท้ังภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซ่ี,ปิกัสโซ,แรมบรันด,แวนโกะ เป็นตน จัด
เป็นพิพิธภัณฑท่ีใหญท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง

ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปิดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังนั้นหากวันท่ีเดินทางตรงกับชวงวันปิดเขาชม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลาดัง
กลาว

นําทานเดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซ่ึงพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 ทรงสราง
ใหเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

นําทาน ลองเรือแมน้ําเนวาพรอมจิบแชมเปญ NEVA RIVER CRIUSE พรอมด่ืมด่ํากับบรรยากาศของสองฟากฝ่ังเป็น
แมน้ําในประเทศรัสเซียสวนยุโรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเขาสูอาวฟินแลนดในทะเลบอลติก

พักท่ี Hampton by Hilton หรือเทียบเทาระดับ

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอร…
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมืองในพระราชวังอเล็กซานเดอร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 Outlet Village Pulkovo - รถไฟความเร็วสูง Sapsan -
มอสโคว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต

ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปิดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และอาจปิดทําการในวัน
จันทรสิ้นเดือน หรือวันจันทรกับวันอังคาร (2วันติดตอกัน) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไม
รวง และฤดูหนาว ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะปิดทําความสะอาดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีท่ีพระราชวังฤดูรอนปิด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวง
เวลาดังกลาว

ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปิดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังนั้นหากวันท่ีเดินทางตรงกับชวงวันปิดเขาชม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลาดัง
กลาว

พระราชวังฤดูหนาว

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ

โบสถหยดเลือด

พระราชวังท่ีประกอบดวยหองตางๆกวา 1,050 หองน้ี เป็นสถานท่ีแหงน้ีเคยใชเป็นท่ี
รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย /
รัสเซีย พรอมท้ังทรงรวม ฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัสท่ี 2 ของรัสเซีย
อีกดวย

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

โบสถแหงหยดเลือด สรางใหเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 ผูประกาศเลิก
ทาส แตถูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพว่ิงเขามาขณะพระองค
เสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็นโบสถหยด
เลือดมาจนถึงทุกวันน้ี ปี พ.ศ. 2534 จึงเปล่ียนชื่อกลับเป็นเซนตปีเตอรสเบิรก

ลองเรือแมนํ้าเนวา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Hampton by Hilton หรือเทียบเทา

ใหทานไดลองเรือด่ืมด่ําความโรแมนติก ชมวิวขางทางอันงดงามของสองฝ่ังแมน้ําเนวาแหง
นครเซนตปีเตอรสเบิรก

 กิจกรรม เชา

่



บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

จากนั้นนําทานเดินทางสู OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแตงสไตลยุโรป และเป็นแหลงชอปป้ิงท่ี
รวมรานคาดังมากมาย สัมผัสประสบการณการชอปป้ิงท่ีครบครันดวยสินคาชั้นนําตางๆ มากมาย

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองมอสโคว โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง) รอบของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม**

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว(Moscow Metro)ตื่นตากับการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับ
สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับดวยกระจกสี หินออน นั้น

จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ท่ีตั้งอยูในใจกลางของแหลงประวัติศาสตรและถือวา
เป็นหน่ึงในยานโบราณท่ีสุดของมอสโคว ท่ีมีชื่อปรากฏในประวัติศาสตรมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 โดยตลอดความยาว 1.8
กิโลเมตร ท่ีเต็มไปดวยรานอาหาร รานขายของท่ีระลึก รานคาเฟ และยังเป็นแหลงชุมนุมของศิลปินอินด้ี ท่ีมาโชวฝีมือกันจัดแบบ
ไมมีใครยอมใคร

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว

รถไฟความเร็วสูง Sapsan

มอสโคว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

Outlet Village Pulkovo ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ
เชน ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS ,
INCANTO และอ่ืนๆอีกมากมาย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 6 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - โบสถอัสสัมชัญ
มอสโคว - ระฆังพระเจาซาร - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - ทา
อากาศยานโดโมเดโดโว

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

ถนนอารบัต

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Izamailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

จากนั้นนําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียท่ีมี
มายาวนานในอดีตเป็นเพียงปอมปราการไมธรรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว

นําทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร ตั้งอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่งท่ีไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของ
ราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคไดพระราชทานมงกุฎน้ีใหกับเจาชายวลาดิมีร โมโนมาค (Vladimir
Monomakh) เมื่อราว 700 ปีเศษ มาแลว

นําทานชม โบสถอัสสัมชัญ วิหารหลวงเกาแก ท่ีถือวาสําคัญท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับ
ลงบนโบสถไมเกาท่ีมีมากอน แลวใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

นําทาน ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bell และปืนใหญพระเจาซาร เป็นตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเล่ืองชื่อของรัสเซีย
ขนาดอันใหญโตและความงดงามเป็นตัวดึงดูดใหผูคนมาเย่ียมชม ลองมาดูดวยตาตัวเองแลวคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหึมา
ของท่ีน่ี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St.Saviour Cathedral) เป็นวิหารท่ี
ใหญท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา Moskva เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

จากนั้นไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูสนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว

ค่ํา

18.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย(TG) เท่ียวบินท่ี TG 975



พระราชวังเครมลิน

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

ระฆังพระเจาซาร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

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

เป็นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียท่ีสรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ท่ีน่ีถือไดวาเป็นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกท่ีชื่อ
วาพระเจาอีวานท่ี 3 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อ Aristotele Fioravanti นอกจาก
น้ียังเป็นสถานท่ีฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

ระฆังของพระเจาซาร The Tsar Bell ระฆังท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีน้ําหนักมากกวา 200 ตัน
ซารอเลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี1701 ไฟไหมหอคอย ระฆัง
จึงตกแตกเป็นเสี่ยงๆ ดังนั้นกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังท่ีแตกให
มาหลอใหมเป็นครั้งท่ีสองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทน้ําเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร บาย

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

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว คํ่า

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินท้ังภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก



วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ 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

 กิจกรรม เชา

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

การชําระเงิน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน
มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน)

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สายการบินไทย Thai Airway(TG)

ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 30 กก.กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ

คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)

คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 500,000 บาท

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง



อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

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

คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 70 USD/ทาน

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

หมายเหตุ
กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ

ทานเอง

อัตราน้ีไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 70 USD/ทาน

หมายเหตุ เฉพาะพีเรียดเดินทางวันท่ี 22-27 ส.ค.62 ไฟลทบินจะเดินทางออกจากรุงเทพฯเวลา 14.00 น.ถึงมอสโควเวลา 19.45
น. ขากลับออกจากมอสโควเวลา 22.05 น.ถึงกรุงเทพฯเวลา 11.10 น.

คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป

กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมท่ีพัก

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเป็นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําให
ทานเปิดหองพักเป็นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม 

การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียวSingleหองคู Twin/Doubleอาจจะไมติด
กันหรืออยูคนละชั้น

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

การยกเลิก
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง


