


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดโมเดโดโว	-	สแปรโรวฮิล	หรือ
เลนินฮิลส

พักที่	โรงแรม
	DELTA
IZMAILOVO
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

2
มอสโคว	-	พระราชวังเครมลิน	-	โบสถอัสสัมชัญ	-	โบสถอันนันซิเอชั่น
-	โบสถอารคแอนเจลไมเคิล	-	หอระฆังอีวาน	-	พิพิธภัณฑอารเมอรี่	-
จัตุรัสแดง	-	วิหารเซนตบาซิล	-	หอนาฬิกาซาวิเออร	-	หางกุม	-
อนุสรณสถานเลนิน	-	สนามบินพลูโคโว	-	นครเซนตปีเตอรสเบิรก

พักที่โรงแรม
PARK	INN
PRIBALTIYSKAYA
หรือเทียบเทา

3 ปีเตอรฮอฟ	-	พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส	-	พระราชวังฤดูหนาว	-
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ	-	พระราชวังนิโคลัส

พักที่โรงแรม
PARK	INN
PRIBALTIYSKAYA
หรือเทียบเทา

4 พระราชวังฤดูรอนแคทเธอรีน	-	มหาวิหารเซนตไอแซค	-	วิหารปี
เตอรและปอล	-	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	-	มอสโคว

พักที่โรงแรม
DELTA
IZMAILOVO
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

5 เมืองซากอรส	-	โบสถโฮลีทรินิตี	-	โบสถอัสสัมชัญ	-	บอน้ําศักดิส์ิทธิ	์-
ตลาดอิสเมลอฟสกี้	-	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	-	การแสดง
ละครสัตว	เซอรคัส

พักที่	โรงแรม
DELTA
IZMAILOVO
HOTEL	หรือเทียบ
เทา		

6 ถนนอารบัต	-	วิหารเซ็นต	เดอะซาเวียร	-	สนามบินโดโมเดโดโว

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

9	ต.ค.	60	-	15	ต.ค.	60 65,900	บาท 65,900	บาท 0	บาท 6,900	บาท

30	ต.ค.	60	-	5	พ.ย.	60 65,900	บาท 65,900	บาท 0	บาท 6,900	บาท

1	พ.ย.	60	-	7	พ.ย.	60 59,900	บาท 59,900	บาท 0	บาท 6,900	บาท

6	พ.ย.	60	-	12	พ.ย.	60 59,900	บาท 59,900	บาท 0	บาท 6,900	บาท

8	พ.ย.	60	-	14	พ.ย.	60 59,900	บาท 59,900	บาท 0	บาท 6,900	บาท

13	พ.ย.	60	-	19	พ.ย.	60 59,900	บาท 59,900	บาท 0	บาท 6,900	บาท

15	พ.ย.	60	-	21	พ.ย.	60 59,900	บาท 59,900	บาท 0	บาท 6,900	บาท

20	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 59,900	บาท 59,900	บาท 0	บาท 6,900	บาท

22	พ.ย.	60	-	28	พ.ย.	60 59,900	บาท 59,900	บาท 0	บาท 6,900	บาท

29	พ.ย.	60	-	5	ธ.ค.	60 59,900	บาท 59,900	บาท 0	บาท 6,900	บาท



คณะวันที	่30	ต.ค.	–	5	พ.ย.	60	ออกเดินทางเวลา	10.50	น.	และถึงมอสโควเวลา	17.10	น.

เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	4	ชัว่โมง

ชวงเชา
08.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	2	เคานเตอร	D

สายการบินไทย	โดยมีเจาหนาที่	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
10.10	น.	ออกเดินทางโดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG974

ชวงบาย
15.55	น.	ถึงสนามบินดามาเดียดาวา	กรุงมอสโคว	ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว	(Sparrow	Hills)	จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควได

ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน	นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคา
ถูกตั้งอยูเป็นจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซื้อและตอรองราคาไดดวย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	DELTA	IZMAILOVO	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

หรือเนินเขานกกระจอก	เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ	ของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด	ปัจจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มอสโคว	และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็นจุดที่นักทองเที่ยวใหความ
สนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	โรงแรม		DELTA	IZMAILOVO	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมเมืองมอสโคว	(Moscow)	เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การ

เงิน	การศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มี
ประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป
นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน	(Grand	Kremlin	Palace)ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค

จนกระทั่งพระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปีเตอรสเบิรก	ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่
รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
นําทานสูจัตุรัสวิหาร	ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ	โบสถอันนันซิเอชั่น	โบสถอารคแอนเจลไมเคิล	หอระฆังอีวาน

และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ	ซึ่งเป็นโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ	เชน	การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองคจากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา	ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ	ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก
นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี	่(The	Kremlin	Armory	)	เป็นพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่

เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่	ในชวงคริสตศตวรรษที่	14-15	ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของ
รัสเซียจากคริสตศตวรรษที่	14	ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่	20	พิพิธภัณฑอารเมอรี่เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่
เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ	ซึ่งอีก	2	ที่อยูที่อังกฤษ	และ	อิหราน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
นําชมจัตุรัสแดง	(Red	Square)	ลานกวางใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ

รัสเซียไมวาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา	หรือการประทวงทางการเมือง	สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่	17
ปัจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ	เชน	วันปีใหม	วันชาติ	วันแรงงาน	และวันที่ระลึก
สงครามโลกครั้งที่	2	บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง	ของกลุมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม	อันไดแก	วิหาร
เซนตบาซิล(Saint	Basil's	Cathedral)

ชมหอนาฬิกาซาวิเออร	ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา	เป็นศิลปะโกธิก	บนยอดมีดาวแดง	5	แฉกที่ทํามาจาก
ทับทิม	น้ําหนัก	20	ตัน	ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ	ไวเมื่อปีค.ศ.1995
ชมหางสรรพสินคากุม	(GUM	Department	store)	สถาปัตยกรรมที่เกาแกของเมือง	สรางในปีค.ศ.1895

จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม	เสื้อผา	เครื่องสําอาง	น้ําหอม	และราคาคอนขางแพง
ชมอนุสรณสถานเลนิน	ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง	ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกว

ครอบอยู
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อเดินทางสูเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	ที่สรางโดยพระเจาปี

เตอรมหาราชเมื่อปี	ค.ศ.1703	ไดรับฉายาวา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ”
เวลา......	น.	ออกเดินทางสูเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	โดยสายการบิน......เทีย่วบินที…่…..

เวลา......	น.	ถึงสนามบินปุกคาวา	(PULKOVO)	นครเซ็นตปีเตอรสเบิรก

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าทีส่นามบินตามอัธยาศัย
นําเขาสูที่พักโรงแรม	PARK	INN	PRIBALTIYSKAYA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การ
ศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา	ซึ่งในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป[ตองการอางอิง]	และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยัง
ไมลมสลาย	กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย



ตั้งอยูที่กรุงมอสโค	ประเทศรัสเซีย	สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา
ภายในมีพระราชวัง	หอคอย	และปอมปราการ	ซึ่งในอดีต	เป็นที่ประทับของ
พระเจาซารกษตัริยแหงราชวงศรัสเซีย

วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบน
โบสถใไมเกาที่มีมากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมปอมปืนใหญ,
หอระฆังพระเจาอีวานและชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก

เป็นวิหารสวนพระองค	ใชสําหรับงานพระราชพิธีอภิเษกสมรส	ของพระเจาอี
วานที่	3	มหาราช	หรือของกษตัริยของรัสเซีย

เป็นคริสตจักร	ออรโธดอก	ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน	กรุงมอสโก	ใน
รัสเซีย	ถูกสรางขึน้ระหวางคศ.	1505	และ	1508	ภายใตการดูแล	ของ
สถาปนิกชาวอิตาเลียน

เป็นหอระฆังที่สรางขึน้จากหิน	สูงที่สุดในหมูตึก	Kremlin	สรางขึน้มาเพื่อโบสถ
ในระแวกน้ันไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง	โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิ
ตาลี่

ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานที่เก็บสมบัติลํ้ าคา
กวา	4,000	ชิ้น	เชน	อาวุธตางๆ	เครื่องปองกันตัว	หมวก	เสื้อเกราะที่ใชรบใน
สมรภูมิ	เครื่อง	เงิน	ทอง	เพชรพลอยเครื่องทรงของกษตัิยพระเจาซารและซารี
นาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน



เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก	จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลาง
กรุงมอสโกและทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออก
จากจัตุรัสแดงแหงน้ี	ชื่อจัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา	คําวา	แดง	ในชื่อจัตุรัส	มา
จากสีของคอมมิวนิสต	หรือสีของอิฐในบริเวณน้ันที่เป็นสีแดง	แตแทจริงแลวชื่อ
จัตุรัสแดง	มาจากภาษารัสเซียคําวา	ซึ่งในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา
สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย	ตั้งอยูที่จัตุรัสแดง	กรุงมอสโก
ประเทศรัสเซีย	สรางขึน้เพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล	ผลจากชัยชนะ
ครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถรวมชาติไดเป็นปึกแผน	จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึน้
เมื่อปี	ค.ศ.	1555

ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา	ที่มียอดเป็นนาฬิกา	เป็นศิลปะโกธิก	บนยอดมีดาว
แดง	5	แฉก	ที่ทํามาจากทับทิมน้ําหนัก	20	ตัน	มีลักษณะคลายหอบิก๊เบนที่
ลอนดอน	วากันวาเมื่อกอนน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเดินไมคอยจะตรงเทาไรนัก	แต
ปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจนนาฬิกาบนปอมน้ีถูกใชเป็นนาฬิกาเทียบเวลาของ
ประเทศทีเดียว

หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก	มีสินคาอยางหลากหลายชนิด	หาง
สรรพสินคากุม	หรืออีกสถานที่หน่ึงที่มีสถาปัตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ีมี
ความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง	3	ชั้น	มี
รานคาเปิดให	บริการมากมายสําหรับใหผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปป้ิง
ถึง	200	รานคาดวยกัน

เป็นที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง	ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมี
โลงแกวครอบอยู	ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน	นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผู
ยิ่งใหญของสหภาพโซเวียต	พรรคคอมมิวนิสตไดเปลี่ยนชื่อเมืองสําคัญคือนคร
เซนตปีเตอรสเบิรก	มาเป็นเมืองเลนินกราดเมื่อ	ค.ศ.1924	เพื่อเป็นเกียรติแก
เขา	แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต

สนามบินปุกคาวา	ตั้งอยูที่	นครเซนตปีเตอรสเบิรก	ประเทศรัสเซีย



หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน
เน่ืองจากประเทศรัสเซีย	เขมงวดกับน้ําหนักกระเป ามาก	กําหนดใหไมเกิน	20	ก.ก.	และบางครัง้

อาจจะนํากระเป า	Hand	Carry	ของทานมาชัง่รวมดวยซึง่อาจจะทําใหทานตองจายคาน้ําหนักเพิม่	จึง
ขอใหทุกทานคํานวณน้ําหนักกระเป าใหดี
อิสระอาหารคํ่าทีส่นามบินตามอัธยาศัย

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย	ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลว
สองครั้ง	ชื่อลาสุดน้ันถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง	และบอยครั้งจะถูกขนานนามวา
เป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในรัสเซีย

	พักที่โรงแรม	PARK	INN	PRIBALTIYSKAYA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสูเมืองปีเตอรฮอฟ	(Peterhof)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของ	พระราชวังฤดูรอน	เปโตรดวาเรสต

(Peterhof	Palace)	ที่สรางขึน้ในสมัยพระเจาปีเตอร	มหาราช	พระตําหนักที่ไดชื่อวาเป็น	Russian	Versailles
เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุที่พวยพุงมาจากรูปป้ันสีทองและที่ตางๆ	มากกวา	100	แหง	ดวย
สถาปัตยกรรมยุคทอง	ทานจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง	หองหับตางๆ	ภายใน
พระราชวังประดับดวยทองคําอราม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
นําชมความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว	(Winter	Palace)	ที่ประกอบดวยหองตางๆ	มากกวา	1,050	หอง

สถานที่แหงน้ีเคยใชเป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่	5	ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-
รัสเซีย	ปัจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใชเป็น
เป็น	เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ	(Hermitage	Museum)	ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา	8	ลาน

ชิ้น	รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก	เชน	ลีโอนาโด	ดาวินซี่,	ปีกัสโซ,	แรมบรันด,	แวนโกะ	ฯลฯ	จัดเป็น
พิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารอาหารพื้นเมืองในพระราชวังนิโคลัส	(Nicholas	Palace)

จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย	ทีมี่ชื่อเสียงในการแสดง	การเตนรํา	การรอง
เพลง	การแตงกายชุดประจําชาติ	ตามเผาตางๆ	ซึง่ทานจะสนุกสนาน	และประทับใจ	ซึง่ในชวงพัก
การแสดงมีบริการอาหารวาง	อาทิเชน	ไขปลาคารเวียร,	ไขปลาเซลมอน,	แชมเปญ,	วอดกา	เป็นตน
นําเขาสูที่พักโรงแรม	PARK	INN	PRIBALTIYSKAYA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นพระราชวังที่สวยงามไมเหมือนใคร	และเป็นที่หน่ึงของความใหญโตที่สุด
ในรัสเซีย	ซึ่งแสดงใหเห็นการสืบทอดประเพณีสากล	ความสําเร็จ	ความกลา
หาญ	และความเกงกาจ	ตัวอยางของกลุมสถาปัตยกรรม	กลุมประติมากรรม
และกลุมวิศวกรรมที่สอดประสานกับภูมิประเทศที่สวยงาม	สรางดวยศิลปะ
ผสมทั้งแบบเรอเนสซองส	บารอก	และคลาสสิก	โดยใชสถานิกวิศวกร	จิตรกร
และปฏิมากรที่มีชื่อเสียงหลายทาน	พระเจาปีเตอรมหาราชโปรดใหสรางขึน้ใช



เวลาราว	10	ปี	ดานหนาของพระราชวังหันออกสูอาวฟินแลนด	มีน้ําพุ	บอน้ํา
แจกัน	อาง	และรูปป้ันสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับสวนแรกใน
พระราชวังมีหองเลขานุการสีฟามีภาพวาดของพระราชวังในสวนตางๆ	ประดับ
ประดาอยู

สรางโดยหวังจะใหพระราชวังน้ีมีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซาย	ใน
ฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย	และรวบรวมสถาปนิก
และชางฝีมือจากประเทศตางๆ	มากมาย	สิ่งกอสรางและ	สถาปัตยกรรมที่
ตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคและนีโอคลาสิค	ที่ใชประดับประดาหอง
หับตางๆ	เชน	หองบอลรูม	หองทองพระโรง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

พระราชวังที่ประกอบดวยหองตางๆกวา	1,050	หองน้ี	เป็นสถานที่แหงน้ีเคยใช
เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่	5	ของไทย	ในการเจริญ
สัมพันธไมตรีไทย	/	รัสเซีย	พรอมทั้งทรงรวม	ฉายพระฉายาลักษณรวมกับ
พระเจาซารนิโคลัสที่	2	ของรัสเซียอีกดวย

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจและพระราชวังฤดูหนาว	ตั้งอยูที่เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก
ประเทศรัสเซีย	ทานจะไดชม	“พระราชวังฤดูหนาว”	จะไดพบกับความยิ่งใหญ
อลังการ	มีลานกวาง	และ	“เสาอเล็กซานเดอร”	ที่สรางถวายพระเกียรติแด
กษตัริยอเล็กซานเดอรที่	1	ที่พระองคทรงชนะ	สงครามเหนือนโปเลียนของ
ฝรั่งเศส	กลาวไดวา	พิพิธภัณฑน้ียิ่งใหญเทียบเทากับพิพิธภัณฑลูฟรของ
ฝรั่งเศสเลยทีเดียว

	รับประทานอาหารอาหารพื้นเมืองในพระราชวังนิโคลัส	(Nicholas	Palace)
	พักที่โรงแรม	PARK	INN	PRIBALTIYSKAYA	หรือเทียบเทา

สรางขึน้เพื่อใชเป็นที่ประทับของ	Grand	Duke	Nikoley	โอรสของพระเจานิโคลั
สที่	1	ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะพื้นเมืองที่มีกวา	100	ชนชาติของ
รัสเซีย	โดยมีความพิเศษคือระหวางพักการแสดง	จะเสิรฟวอดกาและเรด
คารเวียรอาหารขึน้ชื่อของรัสเซียใหผูเขาชมรับประทาน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูเมืองTsarskoye	Selo	หรือ	เมืองพุชกิ้น	(Pushkin)	เมืองน้ีเป็นที่ประทับในฤดูรอนของราชวงศ

และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึน้ในวันที่	2	เมษายน	ค.ศ.1917	พระเจานิโคลัสที่	2	พรอมสมาชิกในราชวงศถูก
ควบคุมตัวจากกลุมของ	คณะปฏิวัติ	ซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ	โรมา
นอฟที่ยาวนานกวา	200	ปี



นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน	(Catherine	Palace)	ภายในพุชกิ้นวิลเลจ	(Pushkin	Village)	ดวย
สถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค	(Rococo)	ตัวอาคารทาสีฟาสดใส
มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน	(Amber	Room)	ที่
ทุกทานจะตองประทับใจ
อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส	หรือชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค	(St.	Isaac’s	Cathedral)	ที่ไดชื่อวาเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด	และ

ใหญเป็นลําดับ	4	ของโลก	ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงาม	รูปเขียนไอคอน	โบสถศักดิส์ิทธิแ์หงน้ีเป็น
ที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก	เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้ง
เมือง	แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี
จากน้ันนําเขาชมป อมปีเตอร	แอนด	พอล	(Peter	and	Paul	Fortress)	ซึ่งในอดีตเคยใชเป็นที่คุมขัง

นักโทษทางการเมืองเป็นปอมปราการที่สรางขึน้พรอมๆ	กับนครเซ็นตปีเตอรสเบิรก	ปัจจุบันใชเป็นสุสานที่เก็บ
พระศพของสมาชิกในราชวงศ	โรมานอฟทุกพระองค	สมควรแกเวลา
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพื่อเดินทางกลับกรุงมอสโคว

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พักโรงแรม	DELTA	IZMAILOVO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เดิมเป็นพระราชวังที่พระเจาปีเตอรมหาราชทรงสรางไวสําหรับพระนางแคท
เธอรีนที่	1	เพื่อใชพักผอนในฤดูรอน	และไดตกแตงใหมหลายครั้ง	การตกแตง
พระราชวังใหมในแตละครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผู
เป็นเจาของในแตละยุค	ซึ่งจากการตกแตงที่ผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูป
แบบใหมที่เรียกวา	“รัสเซี่ยนบาโรค”	ที่หรูหรา	ออนชอย	และงดงามดังเชนใน
ปัจจุบัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

สรางในปีค.ศ.	1712	โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ	ใน	อดีตวิหารเซนตไอแซค
เป็นเพียงโบสถไมธรรมดา	ซึ่งตอมาไดรับการ	ปรับปรุงเป็นโบสถหิน	และถูก
สรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่	1	ใชเวลากอสราง
ยาวนานถึง	40	ปี	ปัจจุบัน	วิหารน้ี	ไดรับการยกยองใหเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ
เป็นอันดับ	3	ที่งดงามที่สุดในโลก

สรางสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช	เป็นสิ่งแรกที่สรางในเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรกโดยมีความสูง	122.5	เมตร	ซึ่งเป็นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง	จุด
ประสงคในการสรางเพื่อปองกันการรุกรานจากศัตรู	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑที่
ใชฝังหลุมพระศพของพระเจาปีเตอรมหาราช	และพระบรมศานุวงศแหง
ราชวงศโรมานอฟ	และสวนหน่ึงยังใชเป็นโรงงานผลิตเหรียญกษาปณของ
รัฐบาลอีกดวย



สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็นสถานี
รถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก	ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตาง
กัน	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดี
ที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง	ในปัจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง	11
สาย	156	สถานี	ดวยความยาวทั้งหมด	260	ก.ม.

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การ
ศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา	ซึ่งในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป[ตองการอางอิง]	และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยัง
ไมลมสลาย	กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่โรงแรม	DELTA	IZMAILOVO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูเมืองซารกอรส	(Zagorsk)	เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ	เพราะเมืองซากอรสไดเป็นที่ตั้งของ

ศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด	ในคริสตศตวรรษที่	14-17	เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิส์ิทธิข์องประเทศ	เป็น
วิทยาลัยสอนศิลปะ	สอนการรองเพลงทางศาสนา	สอนการวาดภาพไอคอน	เป็นวิทยาลัยสงฆ
ชมโบสถโฮลีทรินิตี้	(Holy	Trinity	Monastery)	เป็นโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว	หอมสีทอง	ภายใน

ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน	5	ชั้น	มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของ
ทาน	ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ
ชมโบสถอัสสัมชัญ	(Assumption	Cathedral)	โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง	มีการสรางในสมัย

พระเจาอีวานเมื่อปี	ค.ศ.	1559-1585	เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน	ภายในตกแตง
ดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน	5	ชั้น	โบสถเกาแก	สรางในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช	ภายในตกแตงดวย
ภาพนักบุญ	มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนักรอง
ชมบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์(Chapel	Over	the	Well)	ที่ซึมขึน้มาเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
นําทานสู	IZMAILOVO	MARKET	ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ	อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานา

ชนิด	ในราคาที่ถูกที่สุด	อาทิเชน	นาฬิการัสเซีย,	ตุกตา	แมลูกดก,	ผาคลุมไหล,	อําพัน,	ของที่ระลึกตางๆ	และ
อื่นๆอีกมากมาย
นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค	ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก	ดวยความโดดเดนทาง

สถาปัตยกรรมการตกแตงภายในสถานี	ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง	แรกสุดที่
สตาลิน	ขึน้มาเป็นผูนําสหภาพโซเวียต	ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเป็นลักษณะ
ของ	Monumental	art	คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ	
จากน้ันนําทานลองเรือ	River	cruise	ชมความสวยงามสองฝ่ังแมน้ํา	Moskva

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานชมการแสดงละครสัตว	(Circus)	เป็นการแสดงของสัตวแสนรูที่	ไมควรพลาด	เชน	สุนัข	ลิง	นก	ฯลฯ

รวมทั้งมายากล	กายกรรมไตลวด	และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ	แบงการแสดงออกเป็น	2	ชวง
ชวงแรก	45	นาที	พัก	15	นาที	และชวงหลังอีก	45	นาที	จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ	และมีของที่ระลึก



ดวย
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	DELTA	IZMAILOVO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองซากอรส	ชื่อน้ีเป็นชื่อตั้งแตสมัยโซเวียต	เป็นเมืองที่ดังทางเรื่อง
อุตสาหกรรม	และ	มี	1	ใน	4	อาคารทางดานศาสนาที่สําคัญที่สุดในรัสเซีย	ซึ่ง
ถูกสรางขึน้มาเพื่อสู	ตึกจาก	Kremlin

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส	สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง
ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน	5	ชั้น	และมีโลงศพเงินของ
นักบุญเซอรเจียสอยูภายใน

วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบน
โบสถใไมเกาที่มีมากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมปอมปืนใหญ,
หอระฆังพระเจาอีวานและชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก

มีเรื่องเลามาวา	มีชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ	แลวคนพบบอน้ําโดยบังเอิญ
หลังจานําน้ํามาลางหนา	ความศักดิส์ิทธิของบอน้ําทําใหชายตาบอดมองเห็น
ได	น้ําในบอน้ีซึมเองตามธรรมชาติ	ทางโบสถก็ไดทําการสราเชื่อมบอกับซุม
น้ํา	เพื่อใหประชาชนที่ตองการน้ํานํากลับบานเพื่อเป็นสิริมงคล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ตลาดอิสเมลอฟสกี้	(Izmailovsky	Market)	ซึ่งเป็นตลาดที่จําหนายของที่ระลึก
และงานศิลปหัตถกรรมที่ใหญและสวยงามที่สุดในมอสโคว	ใหทานไดอิสระ
เลือกซื้อสินคาที่สวยงามในราคายอมเยา	เชน	ตุกตาแมลูกออน	เครื่อง
หัตถกรรมลายครามที่สวยงาม	เครื่องประดับตางๆ	มากมาย	ฯ	เป็นตลาดที่
เต็มไปดวยของประเภทที่ระลึก	ของ	Handmade	และของเกาอีกมากมาย	ซึ่ง
เปิดทุกวันแตรานจะเยอะกวาชวงสุดสัปดาห



กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา	ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน	1,000	บาท

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็นสถานี
รถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก	ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตาง
กัน	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดี
ที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง	ในปัจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง	11
สาย	156	สถานี	ดวยความยาวทั้งหมด	260	ก.ม.

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	โรงแรม	DELTA	IZMAILOVO	HOTEL	หรือเทียบเทา		

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน	ละครสัตวไดรับความสนใจจาก
ผูชมมากมาย	ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ	ความสามารถของ
ผูกํากับ	ทําใหคณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานสูถนนอารบัต	(Arbat	Street)	เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ	1	กม.	เป็นทั้งยานการคา	แหลง

รวมวัยรุน	รานคาของที่ระลึก	รานน่ังเลน	รานอาหารมากมาย	และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน	รูปลอเลียน
และศิลปินเลนดนตรีเปิดหมวกอีกดวย
นําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร	(Cathedral	of	Christ	the	Saviour)	(หามถายภาพดานใน)	เป็นมหาวิหาร

โดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย	สรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน	เมื่อปี	ค.ศ.1812	โดย
พระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	ใชเวลากอสรางนานถึง	45	ปี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
13.00	น.	สมควรแกเวลานําคณะเดินทางสูสนามบินดามาเดียดาวา	กรุงมอสโคว
ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย	เทีย่วบินที	่TG975

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ถนนอารบัต	เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของ	Moscow	ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต
ศตวรรษที่	15	ในประวัติเมืองมอสโก	บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี
1493	ในสมัยศตวรรษที่	16	ในรัชสมัยกษตัริยอีวานจอมโหด	ถนนสายน้ีเป็นที่
อยูอาศัยของตํารวจลับ	ถนนอารบัตเป็นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม	น่ันก็คือ
สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต	ประมาณปี	1985	ถนนอารบัตไดกลาย
เป็นถนนคนเดิน	ตอมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รูจัก	และคึกคักที่สุด	เพราะเป็น
แหลงชุมนุมศิลปิน	จิตรกร	รานขายของที่ระลึก	รานกาแฟ	ศูนยวัฒนธรรม	โรง
ละคร	เป็นตน



คณะวันที	่30	ต.ค.	–	5	พ.ย.	60	ออกเดินทางเวลา	18.40	น.

หามถายภาพดานในวิหารเซนตซาเวียร	

สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1839	ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	เพื่อเป็น
อนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาที่ทรงชวยปกปอง
รัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน	ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบ
พิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

ชวงเชา
07.30	น	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูทีเ่ดินทาง	ทีมี่อายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	หลังจากทีช่ําระ

มัดจําทันที
3.	เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจาย
ทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบินระหวางประเทศ	ชั้นประหยัด	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมี
ความประสงคอยูตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)
2.	คาตัว๋รถไฟภายในประเทศรัสเซีย	ชั้นประหยัด	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
3.	คาตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ	ชั้นประหยัด	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
4.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
5.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
6.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
7.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
8.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
9.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่	คา

ประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาลในกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
10.	คามัคคุเทศกจากทางเมืองไทยของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	2	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
4.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
5.	คาทิปพนักงานขับรถ	คาทิปไกดทองถิน่รัสเซีย	(	36	USD	ตอทาน)

6.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ดอลลาร	ตอคน	ตอวัน	7x3	=	21	USD	หรือ	700	บาท)

7.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]



-	เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย	ไมตองทําวีซารัสเซีย
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย

ตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดิน
ทางเป็นสําคัญ
โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม
หากทานที่ตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่	กอนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิด
ขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษน่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไมสะดวก

ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา4-5ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3	-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single),	หองคู

(Twin/Double)	ตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้นกัน	และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถา
เขาพัก	3	ทาน	ผูเดินทาง	จะไดหองพักประเภท	หองคูแบบไมมีเตียงเสริม
2.	โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัด
รัต	และไมมีอางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม



เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา
ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ

ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.		แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทัง้หมด
2.		แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.		แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง					ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด
5.		บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.		กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.		กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


