
#13687 ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 6 วัน 4 คืน
พระราชวังเคมลิน ลองเรือแมนํ้าเนวา บิน SU
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก สแปรโรวฮิล สถานีรถไฟใตดิน พิพิธ
ภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร วิหารเซนตซาเวียร จัตุรัสแดง วิหารเซนตบาซิล หาง
กุม พระราชวังฤดูหนาว มหาวิหารคาซาน พระราชวังฤดูรอน มหาวิหารไอแซค
ประตูชัยกรุงเซนตปเตอรเบิรก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิ
ลส)   

Art Moscow
Voykovskaya
หรือเทียบเทา

2 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - โบสถอัส
สัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจาซาร - ปืนใหญพระเจาซาร - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร -
จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หางกุม - การแสดงละครสัตวเซอรคัส

  
Art Moscow
Voykovskaya
หรือเทียบเทา

3 ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ทาอากาศยานพลูโคโว - เซนตปีเตอรสเบิรก - เอาทเลต
วิลเลจพลูโคโว - มหาวิหารคาซาน - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถหยดเลือด   

Hampton by
Hillton หรือ
เทียบเทา

4 พระราชวังฮอฟเบิรก - ปอมปีเตอรและปอล - มหาวิหารเซนตไอแซค - ลองเรือแมน้ําเนวา   
Hampton by
Hillton หรือ
เทียบเทา

5 ประตูชัยกรุงเซนตปีเตอรเบิรก - ถนน Semimostie - ทาอากาศยานพลูโคโว - ทาอากาศ
ยานเชเรเมติเยโว    -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 ฿53,900 ฿53,900 ฿52,900 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว -
มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินาสุวรรณภูมิ เคาทเตอรสายการบินแอรโรวฟรอท อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7
เคานเตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES

10.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี SU271 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง 2 รอบ ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง

บาย

16.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี

นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และการเดินทางของประเทศ จัดวาเป็นเมืองท่ีนาเท่ียวมากเมืองหน่ึง

จากนั้น นําทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทัศนียภาพแสงสีของกรุง
มอสโควในยามค่ําสุดโรแมนติก ท่ีสามารถชมดานลางไดเกือบท้ังหมด

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Art Moscow Voykovskaya หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - พิพิธ
ภัณฑอารเมอร่ี - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจาซาร -
ปนใหญพระเจาซาร - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - จัตุรัสแดง -
วิหารเซนตบาซิล - หางกุม - การแสดงละครสัตวเซอรคัส

เท่ียวบินท่ี SU271 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 2 รอบ 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

มีอีกชื่อเรียกวาเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควท่ี
อยูเบื้องลางไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Art Moscow Voykovskaya หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

เดินทางสูสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (Moscow Metro) ตื่นตากับการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับสถาปัตยกรรม
หลากหลายรูปแบบ เชนการประดับดวยกระจกสี หินออนเป็นตน

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียท่ีมีมา
ยาวนานในอดีตเป็นเพียงปอมปราการไมธรรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว

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

ชม โบสถอัสสัมชัญ วิหารหลวงเกาแก ท่ีถือวาสําคัญท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับลงบน
โบสถไมเกาท่ีมีมากอน แลวใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bell และปืนใหญพระเจาซาร เป็นตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเล่ืองชื่อของรัสเซีย ขนาด
อันใหญโตและความงดงามเป็นตัวดึงดูดใหผูคนมาเย่ียมชม



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จากนั้นชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็นวิหารท่ีใหญ
ท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยูตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของพระเจา
ซารอเล็กซานเดอร ท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจาก
สงครามนโปเลียน

หมายเหตุ หากวันและเวลาท่ีจะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถเขาชมได โดยทางทัวรจะไมสามารถ
ทราบลวงหนาเน่ืองจากเป็นการจัดการของทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิใ์นการถายรูปชมบริเวณดานนอก ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

จากนั้นชม จัตุรัสแดง (Red Square) สถานท่ีสําคัญใจกลางเมืองมอสโคว สรางในสมัยคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นศูนยรวม
เหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทวง ตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันและยังถือไดวาเป็นจัตุรัสท่ีมี
ความสวยงามมากท่ีสุดในโลก

บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานท่ีสําคัญของประเทศ อีกหลายแหงท่ีสามารถ ไดชม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล
(Saint Basil’s Catherdral) สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับวาสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถลูก
กวาด” สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik
Yakovlev)

ท้ังน้ีบริเวณโดยรอบสถานท่ีทองเท่ียวเต็มไปดวยความสวยงามของชวงฤดูกาลใบไมเปล่ียนสีเป็นชวงฤดูท่ีโรแมนติกและนา
เท่ียวของประเทศรัสเซีย ซ่ึงจะมีในชวงเดือนก.ย.-พ.ย.ของทุกปี ใบไมจะเปล่ียนสีเป็นสีสมสลับแดงและเหลืองทองสวยงาม

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

จากนั้นนําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว Circus
Show โดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับเหลาสัตวท่ีไดรับการฝึกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับ
สัตวแสนรูเพ่ือเป็นท่ีระลึกไดอีกดวย

ท่ีน่ังชมเป็นบัตรแบบตั๋วกรุปจัดตามระบบทัวรลอกท่ีน่ังไวตามราคาทัวร หากทานตองการท่ีน่ังวีไอพีหรือท่ีน่ังดานหนากรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีเพ่ือซ้ือบัตรอัพเกรดท้ังน้ีหากท่ีน่ังจะอัพไดตอเมื่อมีท่ีน่ังเหลือเทานั้น

กรณีละครสัตวงดการแสดง ซ่ึงบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เป็นไปทางระบบการจัดการทางประเทศ
รัสเซียของคณะละครสัตว ท้ังน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการสวนน้ีให

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Art Moscow Voykovskaya หรือเทียบเทา

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

พระราชวังเครมลิน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย



พิพิธภัณฑอารเมอรี่

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

ระฆังพระเจาซาร

ปนใหญพระเจาซาร

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

ระฆังพระเจาซารไดชื่อวาเป็นระฆังท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีน้ําหนักมากกวา 200 ตัน ซารอ
เลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี1701 ไฟไหมหอคอย ระฆังจึงตก
แตกเป็นเสี่ยงๆ ดังนั้นกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังท่ีแตกใหมา
หลอใหมเป็นครั้งท่ีสองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทน้ําเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน

เป็นปืนใหญท่ีหลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษท่ี 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอท่ีเกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธชนิดน้ี โดย
ใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร

จัตุรัสแดง

 บาย

วิหารน้ีสรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ทาอากาศยานพลูโคโว - เซนตปเต
อรสเบิรก - เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว - มหาวิหารคาซาน -
พระราชวังฤดูหนาว - โบสถหยดเลือด

หมายเหตุ หากวันและเวลาท่ีจะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถเขาชมได โดยทางทัวรจะไมสามารถ
ทราบลวงหนาเน่ืองจากเป็นการจัดการของทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิใ์นการถายรูปชมบริเวณดานนอก ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

ท้ังน้ีบริเวณโดยรอบสถานท่ีทองเท่ียวเต็มไปดวยความสวยงามของชวงฤดูกาลใบไมเปล่ียนสีเป็นชวงฤดูท่ีโรแมนติกและนา
เท่ียวของประเทศรัสเซีย ซ่ึงจะมีในชวงเดือนก.ย.-พ.ย.ของทุกปี ใบไมจะเปล่ียนสีเป็นสีสมสลับแดงและเหลืองทองสวยงาม

ท่ีน่ังชมเป็นบัตรแบบตั๋วกรุปจัดตามระบบทัวรลอกท่ีน่ังไวตามราคาทัวร หากทานตองการท่ีน่ังวีไอพีหรือท่ีน่ังดานหนากรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีเพ่ือซ้ือบัตรอัพเกรดท้ังน้ีหากท่ีน่ังจะอัพไดตอเมื่อมีท่ีน่ังเหลือเทานั้น

กรณีละครสัตวงดการแสดง ซ่ึงบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เป็นไปทางระบบการจัดการทางประเทศ
รัสเซียของคณะละครสัตว ท้ังน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการสวนน้ีให

วิหารเซนตบาซิล

หางกุม

การแสดงละครสัตวเซอรคัส

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

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

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Art Moscow Voykovskaya หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาแบบ SET BOX เพ่ือความสะดวก

เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว (SVO)

08.20 น. ออกเดินทางสู เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก โดยเท่ียวบินท่ี SU10

09.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติพัลโคโว (LED) เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก

่



นําทานสู เมืองเซนตปิเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)เมืองท่ีไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพ
ท่ีสวยงามของเมือง

จากนั้นนําทานเดินทางสู Outlet Pulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแตงสไตลยุโรปและเป็นแหลงชอปป้ิงท่ี
รวมรานคาดังมากมายกวา 40 ราน สัมผัสประสบการณการชอปป้ิง ท่ีครบครันดวยสินคาชั้นนําตางๆ มากมาย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถูกสรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ปีค.ศ. 1708 ตั้งอยู
ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้

จากนั้นเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 1,050 หอง สถานท่ีแหงน้ีเคยใช
เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี
ปัจจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวไดเปิดใหประชาชนเขาชมในฐานะ พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (TheState Hermitage
Museum)

ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปิดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังนั้นหากวันท่ีเดินทางตรงกับชวงวันปิดเขาชม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลาดัง
กลาว

นําทานเดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซ่ึงพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 ทรง
สรางใหเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวังดีตอประชาชน

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hampton by Hillton หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

ทาอากาศยานพลูโคโว

เซนตปเตอรสเบิรก

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร SET BOX

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการนครเซนตปีเตอรสเบิรก หน่ึงในเมือทองเท่ียวท่ี
สําคัญของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีทําหนาท่ีเป็นศูนยกลางปฏิบัติการสําหรับสาย
การบินแอโรฟลอต

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซ่ึงเคยถูกเปล่ียนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็นเมืองท่ีทันสมัยท่ีสุด
ในรัสเซีย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 พระราชวังฮอฟเบิรก - ปอมปเตอรและปอล - มหาวิหารเซนตไอ
แซค - ลองเรือแมน้ําเนวา

ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปิดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังนั้นหากวันท่ีเดินทางตรงกับชวงวันปิดเขาชม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลาดัง
กลาว

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มหาวิหารคาซาน

พระราชวังฤดูหนาว

โบสถหยดเลือด

 บาย

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

เป็นพระราชวังท่ีประกอบดวยหองตางๆ กวา 1,050 หอง สถานท่ีแหงน้ีเคยใชเป็นท่ี
รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย /
รัสเซีย พรอมท้ังทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัสท่ี 2 ของรัสเซีย
อีกดวย

โบสถน้ีถูกสรางเพ่ือเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 ผูประกาศเลิกทาส แต
ถูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพว่ิงเขามาขณะพระองคเสด็จผาน
ตอมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็นโบสถหยดเลือดมาจนถึง
ทุกวันน้ี ปี พ.ศ. 2534 จึงเปล่ียนชื่อกลับเป็นเซนตปีเตอรสเบิรก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hampton by Hillton หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

้ ่ ่



จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปีเตอรฮอฟ(Peterhof Palace) พระราชวังท่ีสวยงาม ท่ีสราง
ขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช เป็นพระราชวังท่ีสรรสรางโดยศิลปินเอกในสมัยนั้น ท่ีชื่อวา ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ
บรอง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู ปอมปีเตอร และปอลด (Peter and Paul Fortress) สิ่งแรกท่ีสรางในเมืองเซนตปิเตอรสเบิรค สราง
ขึ้นในปี ค.ศ.1703ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช เป็นสิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะ
เป็นรูปทรงหกเหล่ียม เป็นศิลปะแบบบารอค

นําทานเดินทางสู มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือวาไดรับการตกแตงอลังกาลมากท่ีสุด ยอดโดม
ฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และภายในใชหินออน และหินอ่ืน ๆ กวา 43 ชนิด

นําทาน ลองเรือแมน้ําเนวา NEVA RIVER CRIUSE พรอมจิบแชมเปญด่ืมด่ํากับบรรยากาศของสองฟากฝ่ังเป็นแมน้ําใน
ประเทศรัสเซียสวนยุโรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเขาสูอาวฟินแลนดในทะเลบอลติก มีความยาวคอนขางสั้น คือ
74 กิโลเมตร

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hampton by Hillton หรือเทียบเทา

พระราชวังฮอฟเบิรก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพระราชวังอันย่ิงใหญของกรุงเวียนนา ปัจจุบันเป็นท่ีทําการของรัฐ เป็นตําหนักท่ีเคย
ใชเป็นสถานท่ีพักของราชวงศตางๆ มากอนซ่ึงสรางมาตั้งแตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็น
ท่ีพักของผูมีอิทธิพลตางๆ มากมายในออสเตรียมากอน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปอมปเตอรและปอล

มหาวิหารเซนตไอแซค

 บาย

ปอมน้ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช เป็นสิ่งแรกท่ีสรางในเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรกโดยมีความสูง 122.5 เมตร ซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมือง จุดประสงคในการ
สรางเพ่ือปองกันการรุกรานจากศัตรู ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑท่ีใชฝังหลุมพระศพของ
พระเจาปีเตอรมหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ และสวนหน่ึงยังใช
เป็นโรงงานผลิตเหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย

มหาวิหารน้ีสรางขึ้นในปี 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ ในอดีตมหาวิวิหารเซนตไอ
แซคเป็นเพียงโบสถไมธรรมดา ซ่ึงตอมาไดรับการปรับปรุงเป็นโบสถหิน และถูกสรางใหม
อยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบันท่ี
น่ีไดรับการยกยองใหเป็นมหาวิหารทรงโดมท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ประตูชัยกรุงเซนตปเตอรเบิรก - ถนน Semimostie - ทา
อากาศยานพลูโคโว - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

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

ลองเรือแมนํ้าเนวา
ใหทานไดลองเรือด่ืมด่ําความโรแมนติก ชมวิวขางทางอันงดงามของสองฝ่ังแมน้ําเนวาแหง
นครเซนตปีเตอรสเบิรก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hampton by Hillton หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

แวะถายรูปกับ ประตูชัยกรุงเซนตปีเตอรเบิรก (NARVSKIYE TRIUMFAL’NYYE VOROTA) และซีเมียโม
สตี“SEMIMOSTIE" ถนนท่ีมีความยาว 1 ก.ม. แต สรางสะพานท้ังหมด 7 สะพานดวยกัน

11.00 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู สนามบินนานาชาติพัลโคโว (LED) เซนปีเตอรเบิรก

บาย

14.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เท่ียวบินท่ี
SU43

15.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง

ค่ํา

19.20 น. ออกเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เท่ียวบินท่ี SU270

ประตูชัยกรุงเซนตปเตอรเบิรก

ถนน Semimostie

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ประตูน้ีถูกสรางขึ้นในปี 1814 โดยสถาปนิกท่ีชื่อ Giacomo Quarenghi โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือทักทายทหารท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศหลังจากท่ีไดรับชัยชนะเหนือ
นโปเลียนในยุคลาอาณานิคม

่ ้



วันท่ี 6 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

เป็นถนนท่ีมีความยาวเพียง 1 กิโลเมคร แตสรางสะพานท้ังหมด 7 สะพานดวยกัน เชน
Kashin, Smezhny, Pikalov, Novo-Nikolsky, Staro-Nikolsky, Mogilev และ
Krasnogvardeysky

ทาอากาศยานพลูโคโว

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

 บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการนครเซนตปีเตอรสเบิรก หน่ึงในเมือทองเท่ียวท่ี
สําคัญของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีทําหนาท่ีเป็นศูนยกลางปฏิบัติการสําหรับสาย
การบินแอโรฟลอต

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

 กิจกรรม เชา

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน ราคา และรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย
และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา
อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง
 

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15

วันมิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)
 

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ – มอสโคว - กรุงเทพฯ 

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชั้นประหยัด 

ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ไป - กลับพรอมกรุป เสนทาง มอสโคว - เซ็นตปีเตอรเบิรก - มอสโคว สายการบิน AREOFLOT
AIRLINES (SU) 

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ

คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)

คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ
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คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีด ท่ีไมไดระบุไวใน
รายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไมใหออกและเขาเมือง จากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 60 USD/ ทาน

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
หากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆในรายการมีการปิดโดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดยเป็นการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหนวยงานใน

ประเทศรัสเซีย โดยทางทัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดทางผูจัดขอสงวนสิทธิใ์นการปรับและเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม
ท้ังน้ีลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวกอนทําการจองทุกครั้ง

ราคาทัวรไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 60 USD/ ทาน

คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป

กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา
หนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมท่ีพัก

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

การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไม
ติดกันหรืออยูคนละชั้น

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

การยกเลิก
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย :
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กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง


