
#13984 ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน
มหาวิหารเซนตบาซิล พระราชวังปเตอรฮอฟ บิน SU
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก ยอดเขาสแปรโรวฮิล สถานีรถไฟใตดิน
พระราชวังเคมลิน มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร ละครสัตว สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้
จัตุรัสแดง นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูหนาว มหาวิหารคาซาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

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

Holiday Inn
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - โบสถอัส
สัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจาซาร - ปืนใหญพระเจาซาร - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - การ
แสดงละครสัตวเซอรคัส

  
Holiday Inn
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 Husky Park - สุนัขลากเลื่อน - หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino - จัตุรัสแดง -
วิหารเซนตบาซิล - หางกุม   

Holiday Inn
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปีเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารคา
ซาน - โบสถหยดเลือด   

Park Inn
Pribaltijskaya
หรือเทียบเทา

5 พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอรฮอฟ) - ปอมปีเตอรและปอล - มหาวิหาร
เซนตไอแซค   

Park Inn
Pribaltijskaya
หรือเทียบเทา

6 เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว - ทาอากาศยานพลูโคโว - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 ฿59,900 ฿59,900 ฿58,900 ฿6,000

26 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 ฿60,900 ฿60,900 ฿59,900 ฿6,000

28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 ฿60,900 ฿60,900 ฿59,900 ฿6,000

29 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 ฿60,900 ฿60,900 ฿59,900 ฿6,000

7 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 ฿55,900 ฿55,900 ฿54,900 ฿6,000

13 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 ฿55,900 ฿55,900 ฿54,900 ฿6,000

20 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 ฿55,900 ฿55,900 ฿54,900 ฿6,000

22 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 ฿54,900 ฿54,900 ฿53,900 ฿6,000

5 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 ฿52,900 ฿52,900 ฿51,900 ฿6,000

12 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 ฿54,900 ฿54,900 ฿53,900 ฿6,000

28 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 ฿55,900 ฿55,900 ฿54,900 ฿6,000



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

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาทเตอรสายการบินแอรโรวฟรอท อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7
เคานเตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES (SU)

10.10 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 **

เดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย

เดินทางสู เขาสแปรโรวฮิล Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทัศนียภาพแสงสีของกรุงมอสโควในยามค่ําสุดโร
แมนติก ท่ีสามารถชมดานลางไดเกือบท้ังหมด

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

มอสโคว

 บาย

ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงน้ีรองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - พิพิธ
ภัณฑอารเมอร่ี - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจาซาร -
ปนใหญพระเจาซาร - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - การแสดงละคร
สัตวเซอรคัส

ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบื้องลาง
ไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

เดินทางสู สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (MoscowMetro) ตื่นตากับการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับสถาปัตยกรรม
หลากหลายรูปแบบ เชนการประดับดวยกระจกสี หินออนเป็นตน

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียท่ีมีมา
ยาวนานในอดีตเป็นเพียงปอมปราการไมธรรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ยังเป็นท่ีประทับของพระเจาซารทุก
พระองค

นําทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอรตั้งอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่งท่ีไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของ
ราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน

นําทานชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ท่ีถือวาสําคัญท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เพ่ือในการ
ประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปืนใหญพระเจาซาร เป็น
ตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเล่ืองชื่อของรัสเซีย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็นวิหารท่ีใหญท่ีสุดใน
รัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก เพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจาก
สงครามนโปเลียน

*** หมายเหตุ หากวันและเวลาท่ีจะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถเขาชมได โดยทางทัวรจะไมสามารถ
ทราบลวงหนาเน่ืองจากเป็นการจัดการของทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิใ์นการถายรูปชมบริเวณดานนอก ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว***

นําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว Circus Show โดย
เป็นนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับเหลาสัตวท่ีไดรับการฝึกฝนมาอยางดี **ท่ีน่ังชมเป็นบัตรแบบตั๋วกรุปจัดตามระบบทัวรลอกท่ีน่ัง

่ ่ ่ ่ ่ ่ ้ ้ ้ ่ ่



ไวตามราคาทัวร หากทานตองการท่ีน่ังวีไอพีหรือท่ีน่ังดานหนากรุณาสอบถามเจาหนาท่ีเพ่ือซ้ือบัตรอัพเกรดท้ังน้ีหากท่ีน่ังจะอัพได
ตอเมื่อมีท่ีน่ังเหลือเทานั้น**

**กรณีละครสัตวงดการแสดง ซ่ึงบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เป็นไปทางระบบการจัดการทางประเทศ
รัสเซียของคณะละครสัตว ท้ังน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการสวนน้ีให

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทา

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

พระราชวังเครมลิน

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

ระฆังพระเจาซาร

 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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 Husky Park - สุนัขลากเล่ือน - หอสงสัญญาณโทรทัศน
Ostankino - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หางกุม

หากวันและเวลาท่ีจะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถเขาชมได โดยทางทัวรจะไมสามารถทราบลวงหนา
เน่ืองจากเป็นการจัดการของทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิใ์นการถายรูปชมบริเวณดานนอก ซ่ึงลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

ท่ีน่ังชมเป็นบัตรแบบตั๋วกรุปจัดตามระบบทัวรลอกท่ีน่ังไวตามราคาทัวร หากทานตองการท่ีน่ังวีไอพีหรือท่ีน่ังดานหนากรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีเพ่ือซ้ือบัตรอัพเกรดท้ังน้ีหากท่ีน่ังจะอัพไดตอเมื่อมีท่ีน่ังเหลือเทานั้น

**กรณีละครสัตวงดการแสดง ซ่ึงบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เป็นไปทางระบบการจัดการทางประเทศ
รัสเซียของคณะละครสัตว ท้ังน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการสวนน้ีให

ปนใหญพระเจาซาร
ตั้งแตศตวรรษท่ี 10 พระเจาอีวาน ไดให Andrey Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอ ท่ี
เกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธ โดยใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร

การแสดงละครสัตวเซอรคัส

 บาย

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

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานชมความนารักของเหลาบรรดาสุนัขแสนรู ท่ี สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ HUSKY PARK พันธุสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ท่ี
ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมีความสามารถท่ีจะสามารถลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรือหิมะไดดวย ท้ังน้ีทานยังไดมีประสบการณ
ท่ีแสนสนุกในการน่ัง รถเทียมสุนัขลากเล่ือนไดอีกดวย

หากสภาพอากาศมีการเปล่ียนแปลง กรณีหิมะไมตกทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการพาไปเท่ียวชม หมูบานโคโลเมนสโคว
(Kolomenskoye Estate) แทน

่



นําทานสูตึกหอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino ใหคุณไดเห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง เดินทางไปท่ีจุด
ชมวิวของหอสงสัญญาณน้ีเพ่ือรับชมความบันเทิงสดในรูปแบบของทิวทัศนสุดอลังการ หอสงสัญญาณน้ีโดดเดน และเป็นหน่ึง
ในอาคารท่ียืนอยูดวยตัวเองท่ีสูงท่ีสุดในโลก ห

บาย

นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื้ออาหารท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศ
วิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว ณ Ostankino Tower

เน่ืองจากตึก OSTANKINO TOWER ไมอนุญาตให เด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 7 ปี ขึ้นไปดานบนตึกได ดังนั้น โปรแกรมน้ีจึงขอ
สงวนสิทธิเ์ฉพาะ ลูกคาท่ีมีอายุตั้งแต 7 ปี ขึ้นไป / ในกรณีท่ีมีเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปี เดินทาง

ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรานอาหารท่ีมีระดับเทียบเทาใหแทน หากทางตึกมีการจํากัดจํานวนผูขึ้นชมทาง
ทัวรขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลรานอาหารโดยจะแจงใหทราบกอนเดินทาง เน่ืองจากเป็นนโยบายทางตึก ซ่ึงทางทัวรไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

ชม จัตุรัสแดง (Red Square) สถานท่ีสําคัญใจกลางเมืองมอสโคว ท่ีเป็นศูนยรวมเหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาล
เฉลิมฉลอง หรือการประทวง ยังประกอบไปดวยสถานท่ีสําคัญของประเทศ อีกหลายแหงท่ีสามารถ ไดชม อันไดแก มหาวิหาร
เซนต บาซิล (Saint Basil’s Catherdral) สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับวาสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา
“โบสถลูกกวาด”

อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกันอยางเต็มอ่ิมกับกิจกรรมตางๆมากมายในชวงเทศกาล Russian Winter festival เทศกาล
ฤดูหนาวของรัสเซียในกรุงมอสโควเป็นแหลงทองเท่ียวประจําปีโดยจัดแสดงขึ้นท่ีจัตุรัสแดงซ่ึงจะเริ่มจัดตั้งแตชวงกลางเดือน
ธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม ภายในเทศกาลมีการตกแตงประดับประดาดวยแสงไฟสีสันยามค่ําคืนและมีกิจกรรมตางๆ
มากมาย อาทิ รูปป้ันแกะสลักน้ําแข็ง การแสดงดนตรีและการเตนรําแบบรัสเซียและการออกรานขายของท่ีระลึกมากมาย

นําทานเขาชมและชอปป้ิงท่ี หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองมอสโคว
ปัจจุบันเป็นหางสรรพสินคาชั้นนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดังท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นรุนลาสุด

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทา

Husky Park

สุนัขลากเลื่อน

หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฟารมสุนัขพันธฮัสกี้ ( Husky Park ) ใหทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู เป็นพันธุ
ท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปปไดเล้ียงสุนัขพันธุน้ี
เพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรือหิมะ

เป็นพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะโดยใชสุนัขฮักกี้ลากรถเล่ือน

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปเตอรสเบิรก - พระราชวัง
ฤดูหนาว - มหาวิหารคาซาน - โบสถหยดเลือด

หากสภาพอากาศมีการเปล่ียนแปลง กรณีหิมะไมตกทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการพาไปเท่ียวชม หมูบานโคโลเมนสโคว
(Kolomenskoye Estate) แทน

เน่ืองจากตึก OSTANKINO TOWER ไมอนุญาตให เด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 7 ปี ขึ้นไปดานบนตึกได ดังนั้น โปรแกรมน้ีจึงขอ
สงวนสิทธิเ์ฉพาะ ลูกคาท่ีมีอายุตั้งแต 7 ปี ขึ้นไป / ในกรณีท่ีมีเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปี เดินทาง

ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรานอาหารท่ีมีระดับเทียบเทาใหแทน หากทางตึกมีการจํากัดจํานวนผูขึ้นชมทาง
ทัวรขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลรานอาหารโดยจะแจงใหทราบกอนเดินทาง เน่ืองจากเป็นนโยบายทางตึก ซ่ึงทางทัวรไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกันอยางเต็มอ่ิมกับกิจกรรมตางๆมากมายในชวงเทศกาล Russian Winter festival เทศกาลฤดู
หนาวของรัสเซียในกรุงมอสโควเป็นแหลงทองเท่ียวประจําปีโดยจัดแสดงขึ้นท่ีจัตุรัสแดงซ่ึงจะเริ่มจัดตั้งแตชวงกลางเดือนธันวาคม
ถึงกลางเดือนมกราคม ภายในเทศกาลมีการตกแตงประดับประดาดวยแสงไฟสีสันยามค่ําคืนและมีกิจกรรมตางๆมากมาย อาทิ
รูปป้ันแกะสลักน้ําแข็ง การแสดงดนตรีและการเตนรําแบบรัสเซียและการออกรานขายของท่ีระลึกมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 7th HEAVEN RESTAURANT

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หางกุม

 บาย

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาแบบ SET BOX เพ่ือความสะดวก

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

่



เมืองเซนตปิเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองท่ีไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ”

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 1,050 หอง สถานท่ีแหงน้ีเคยใชเป็นท่ี
รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีต
เคยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศโรมานอฟ ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว และ ขาว ดวยสถาปัตยกรรมบารอค
ปัจจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวไดเปิดใหประชาชนเขาชมในฐานะ พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (TheState Hermitage
Museum) ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น **ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปิดโดยมิไดแจง
ใหทราบลวงหนา ดังนั้นหากวันท่ีเดินทางตรงกับชวงวันปิดเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความ
เหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลาดังกลาว**

เดินทางสู มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถูกสรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช มีลักษณะรูปทรงครึ่ง
วงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเป็นระเบียบประกอบไปดวยเสาโรมัน 96 ตน และโดมขนาดใหญ

เดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซ่ึงพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 ทรงสรางใหเป็น
เกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค มีรูปรางลักษณะคลายกับวิหารเซนตบาซิลท่ีเมืองมอสโคว

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทา

รถไฟความเร็วสูง Sapsan

เซนตปเตอรสเบิรก

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบกลอง

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

พระราชวังฤดูหนาว บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอรฮอฟ) - ปอม
ปเตอรและปอล - มหาวิหารเซนตไอแซค

**ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปิดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังนั้นหากวันท่ีเดินทางตรงกับชวงวันปิดเขาชม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลาดัง
กลาว**

มหาวิหารคาซาน

โบสถหยดเลือด

สรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ในปีค.ศ. 1708 ตั้งอยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟ
สกี้ ถนนเสนหลักของตัวเมืองเลย แตเดิมนั้น ท่ีน่ีเป็นเพียงโบสถเล็กๆ ตอมาในสมัยการ
ปกครองของพระเจาปอลดท่ี 1 ในปีค.ศ. 1800 ไดทําการสรางวิหารใหม ใหเป็นวิหารท่ี
ใหญและสวยงามมากขึ้นกวาเดิม เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผสม
ผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ตอมาไดเกิดสงครามระหวางรัสเซียกับฝรั่งเศสขึ้น จึง
ไดนํารูปป้ันของผูบัญชาการสูงสุดแหงกองทัพเรือ คือ Mikhail Kutuzov และ Barclay
de Tolly มาจัดแสดงเป็นอนุสรณไวดานหนา

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

เดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปีเตอรฮอฟ(Peterhof Palace) พระราชวังท่ีสวยงาม ท่ีสรางขึ้นในสมัย
พระเจาปีเตอรมหาราช โดยตัวภายในพระราชวังเป็นหนาท่ีหลัก ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส
“บารอค”และคลาสสิก โดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถือเป็นจุดหลักของประสาทแหงน้ีก็วาได ** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะ
ปิดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และอาจปิดทําการในวันจันทรสิ้นเดือน หรือวันจันทรกับวัน
อังคาร (2วันติดตอกัน) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว ในการเพ่ิมวันหยุด
หรืออาจจะปิดทําความสะอาดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีท่ีพระราชวังฤดูรอนปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียน
โปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลาดังกลาว**

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู ปอมปีเตอร และปอลด (Peter and Paul Fortress) สิ่งแรกท่ีสรางในเมืองเซนตปิเตอรสเบิรค เป็นสิ่ง
กอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบันดานในเป็นพิพิธภัณฑท่ีใชเป็นท่ีฝัง
พระศพของพระเจาปีเตอรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ

จากนั้นนําทานเดินทางสู มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) วิหารท่ีถือวาไดรับการตกแตงอลังกาลมากท่ีสุด
ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท ออกแบบดวยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส และบาโรก

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว - ทาอากาศยานพลูโคโว - ทาอากาศยาน
เชเรเมติเยโว

** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปิดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และอาจปิดทําการใน
วันจันทรสิ้นเดือน หรือวันจันทรกับวันอังคาร (2วันติดตอกัน) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดู
ใบไมรวง และฤดูหนาว ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะปิดทําความสะอาดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีท่ีพระราชวังฤดูรอนปิด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆใน
ชวงเวลาดังกลาว**

ท่ีพัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทา

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

ปอมปเตอรและปอล

มหาวิหารเซนตไอแซค

 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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

เดินทางสู OUTLET VILLAGE PULKOVO เดินทางจากสนามบินเพียง 10 นาที ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนม
คุณภาพ ในราคาสุดคุม รวบรวมดวยสินคาหลากหลาย ระดับหรูหลายจนถึงแบบธรรมดา

11.00 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู สนามบินนานาชาติพัลโคโว (LED) เซนปีเตอรเบิรก



วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

บาย

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

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง

ค่ํา

19.25 น. ออกเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เท่ียวบินท่ี SU270

เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ทาอากาศยานพลูโคโว

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

 บาย

ทาอากาศยานพลูโคโว ตั้งอยูท่ีนครเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย

ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงน้ีรองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

 กิจกรรม เชา

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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



เง่ือนไข
- กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา

หนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

- บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

- เท่ียวบิน ราคา และรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

- 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 หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

- กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อ
ไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน
ของทานเอง**
 

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 

- ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศขากลับพรอมกรุปป เซนตปีเตอรเบิรก-มอสโคว สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU)
ชั้นประหยัด 

- ตั๋วรถไฟความเร็วสูง SAPSAN FAST TRAIN ขาไป  มอสโคว-เซนตปีเตอรเบิรก

- 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

่ ่



- 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 70 USD/ ทาน
 

วีซา
- หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง

ได) และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปียกน้ํา หามสแตมป
ตัวการตูนหรือสแตมปอยางอ่ืนท่ีไมใชสแตมปจากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนนั้นพาส
ปอรตของทานจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี

หมายเหตุ
- หากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆในรายการมีการปิดโดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดยเป็นการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหนวยงานใน

ประเทศรัสเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธิใ์นการปรับและเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
กอนทําการจองทุกครั้ง

- คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

อาหาร

- อาหารท่ีประเทศรัสเซีย ทางทัวรจะจัดท้ังอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหารสไตลยุโรปแบบฟิวชั่น ซ่ึงรสชาติจะเป็นไปตาม
สไตลรัสเซีย อาจจะไมถูกปากคนไทยในบางมื้อ 

โรงแรมท่ีพัก

- สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเป็นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ ขอแนะนําให
ทานเปิดหองพักเป็นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) ซ่ึงทานจะตองชําระคาพักเด่ียวเพ่ิม เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับ
เตียงพับเสริมซ่ึงไมสะดวกสบายในการพัก **กรุณาอานเงื่อนไขการจองแบบ 3 ทานหากลูกคาพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือวาทานยอมรับ
ในเงื่อนไขของหองพักดังกลาว** 

- โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเป็นหองแบบ Twin เตียงเด่ียว 2 เตียงในหอง หอง Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวน
ใหญก็จะเป็นลักษณะการนําเตียงมาชิดกันใหเป็น Double หากลูกคารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไมรับรองเรื่องหองให
เน่ืองจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึ้นอยูกับการจัดการของทางโรงแรมเป็นหลัก ท้ังน้ีลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

- โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

- กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม



 

การยกเลิก
- ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

- ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

- กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง


