


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดโมเดโดโว	-	มอสโคว

พัก
ที่	HOTEL
MILAN
MOSCOW
ระดับ	4
ดาวหรือ
เทียบเทา

2 พิพิธภัณฑอารเมอรี่	-	พระราชวังเครมลิน	-	วิหารเซนตบาซิล	-	จัตุรัสแดง	-
หางกุม	-	การแสดงละครสัตว	เซอรคัส

พัก
ที่	HOTEL
MILAN
MOSCOW
ระดับ	4
ดาวหรือ
เทียบเทา

3 สนามบินโดโมเดโดโว	-	นครเซนตปีเตอรสเบิรก	-	สนามบินพลูโคโว	-	นคร
เซนตปีเตอรสเบิรก	-	พระราชวังฤดูรอนแคทเธอรีน	-	หมูบานพระเจาซาร
หรือหมูบานปุชกิ้น	-	อนุสาวรียพระเจาปีเตอรมหาราช	-	ยานถนนเนฟสกี้

พักที่
AZIMUT
HOTEL	St.
Petersburg
ระดับ	4
ดาวหรือ
เทียบเทา

4 พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส	-	นครเซนตปีเตอรสเบิรก	-	พิพิธภัณฑเฮอรมิ
เทจ

พัก
ที่	AZIMUT
HOTEL	St.
Petersburg
ระดับ	4
ดาวหรือ
เทียบเทา

5 รถไฟความเร็วสูง	Sapsan	-	มอสโคว	-	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	-
วิหารเซ็นต	เดอะซาเวียร	-	สนามบินโดโมเดโดโว

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

30	พ.ย.	60	-	5	ธ.ค.	60 52,900	บาท 48,900	บาท 38,900	บาท 6,500	บาท

7	ธ.ค.	60	-	12	ธ.ค.	60 54,900	บาท 50,900	บาท 40,900	บาท 6,500	บาท

28	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 59,900	บาท 55,900	บาท 45,900	บาท 6,500	บาท



ชวงเชา
07.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	D	สายการบินไทย	เจาหนาที่

คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระตางๆ
10.50	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินโดโมเดโดโว	ประเทศรัสเซีย	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที่

TG974

ชวงบาย
17.10	น.	ถึง	สนามบินโดโมเดโดโว	ประเทศรัสเซีย	(เวลาทองถิน่ชากวาไทย	4	ชม.)	นําทานผานการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
แลวนําทานเดินทางเขาสู	กรุงมอสโคว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	HOTEL	MILAN	MOSCOW	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา	

Shipilovskaya	Street,	28A,	Moscow,	Russia

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	MILAN	MOSCOW	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑอารเมอรรีแ่ชมเบอร	(KREMLIN	ARMOURY	CHAMBER)	ที่อยูในบริเวณพระ

ราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานที่เก็บสมบัติลํ้ าคากวา	4,000	ชิ้น	เชน	ศาสตราวุธตางๆ	เครื่องปองกันตัว
หมวก	เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ	เครื่อง	เงิน	ทอง	เพชรพลอยเครื่องทรงของกษตัิยพระเจาซารและซารีนาซึ่ง
หาดูไดยากยิ่ง
จากน้ันเขาชม	พระราชวังเครมลิน	(Kremlin)	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1147	โดยมงกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ

เจาชายยูริ	โดลโกรูกี	มีรับสั่งใหสรางเพื่อใชปองกันศัตรู	ในอดีตเป็นเพียงปอมปราการไมธรรมดา	ที่เป็นเหมือน
หัวใจของกรุงมอสโคว	ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา	ปัจจุบันพระราชวังเครมลิน
เป็นพิพิธภัณฑ	และที่ตั้งสถานที่สําคัญหลายแหง	เชน	สภาคองเกรส	วิหารตางๆ	หอระฆังของอีวานมหาราชและ
สิ่งกอสรางอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานถายรูป	มหาวิหารเซนตบาซิล	(ถายรูปดานนอก)	สรางในสมัยพระเจาอีวานที่	4	จอมโหด	ศิลปะ

เป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดวยยอดโดม	9	ยอด	เพื่อเป็นอนุสรณมีชัยชนะเหนือพวกตาตาร	(มองโกล)	อยาง
เด็ดขาด	ใชเป็นหองสําหรับสวดมนตในสมัยคริสตศตวรรษที่	15	หอนาฬิกาซาวิเออร	ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา
สูง	67	เมตร	บนยอดมีดาวแดง	5	แฉก	ที่ทํามาจากทับทิมหนัก	20	ตัน	ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไว
ลักษณะคลายหอบิก๊เบนที่ลอนดอนแตมีอายุมากกวา
จากน้ันนําทานถายรูปคูกับ	จัตุรัสแดง	คําวาสีแดงในความหมายรัสเซีย	คือ	สิ่งสวยงาม	จัตุรัสแดงน้ีเป็นลาน

กวาง	เป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซีย	ไมวาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา	การ
ประทวงทางการเมือง	จัตุรัสแดงสรางในสมัยคริสตศตวรรษที่	17	ปัจจุบันใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ	เชน
วันปีใหม	วันชาติ	วันแรงงาน	และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่	2
นําทานอิสระชอปป้ิงที่	หางสรรพสินคา	GUM	หางที่เกาแกและใหญที่สุดในกรุงมอสโก	ประเทศรัสเซีย	สราง

ในปีค.ศ.1895	เป็นอาคารสูง	3	ชั้น	อาคารที่ออกแบบโดย	Aleksandr	Pomerantsev	ในรูปแบบที่เรียกวา
Russian	Revival	เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญโตและสวยงาม	มีความโดดเดน	จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม
เสื้อผา	เครื่องสําอาง	น้ําหอม	และสินคาที่เป็นประเภทของที่ระลึก	ซึ่งมีใหเลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พิเศษ...หลังจากน้ันนําทานชม	ละครสัตว	เซอรคัส	(Russian	Circus)	การแสดงของสัตวแสนรูและโชว

มายากล	กายกรรมไตลวด	และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ	การแสดงจะมี	2	ชวง	ชวงละ	45	นาที
และพักอีก	15	นาที	ระหวางพักจะมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ
หลังจากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	HOTEL	MILAN	MOSCOW	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

Shipilovskaya	Street,	28A,	Moscow,	Russia

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



ตั้งอยูที่กรุงมอสโค	ประเทศรัสเซีย	สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา
ภายในมีพระราชวัง	หอคอย	และปอมปราการ	ซึ่งในอดีต	เป็นที่ประทับของ
พระเจาซารกษตัริยแหงราชวงศรัสเซีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	MILAN	MOSCOW	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน	ละครสัตวไดรับความสนใจจาก
ผูชมมากมาย	ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ	ความสามารถของ
ผูกํากับ	ทําใหคณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สนามบินภายในประเทศ	เพื่อเดินทางสู	เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	โดยสายการบิน

S7	AIRLINES	เทีย่วบินที	่S7	45N
10.15	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก
11.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	ประเทศรัสเซีย
เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	สรางโดยพระเจาซารปีเตอรมหาราช	เมื่อ	พ.ศ.	2246	โดยตัวเมืองเริ่มสรางดวย

การถมทรายและหินเป็นจํานวนมากเพราะวาพื้นที่เดิมของเมืองน้ันเป็นดินเลนของทะเล	พระองคทรงเลือกที่จะ
สรางเมืองที่บริเวณน้ีเพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได
งาย	เพื่อการปฏิรูปรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอื่น	ๆ	ในยุโรปไดโดยงาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองพุชกิ้น
เขาชม	พระราชวังแคทเธอรีน	(Catherine	Palace)หรือหมูบานพุชกิ้น	(Pushkin	Village)	และบอยครั้งที่

ถูกเรียกวาหมูบานพระเจาซารเพราะที่น่ีเป็นเมืองที่พระเจาปีเตอร	มหาราชทรงพระราชทานที่ดินใหแกพระนาง
แคทเธอรีน	ชื่อเมืองถูกเปลี่ยนเพื่อเป็นอนุสรณแกกวีเอกพุชกิ้น	ในปี	ค.ศ.	1937เพราะกวีเอกผูน้ีเคยผานการ
ศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแหงน้ี	ตัวพระราชวังสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1756	โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน	ผูมีชื่อเสียง
และไดรับการยอมรับวาพระราชวังแหงน้ีมีความสวยงามไมแพพระราชวังใด	ๆ	ในโลก
นําทานชม	พระราชวังแคทเธอรีน	หรือ	พระราชวังเยกาเจรีนา(Catherine	Palace)	ที่สวยงามแหงหน่ึง

ในรัสเซีย	มีหองตางๆ	ใหชมนับรอย
แตทุกทานตองไมพลาดชม	หองอําพัน	(แอมเบอรรูม)	เป็นสุดยอดงานศิลปยุคศตวรรษที่	18	อันประมาณคา

มิไดที่ชางเยอรมัน	สรางใหแกปราสาทของกษตัริยฟรีดริชที่	1	แหงปรัสเซีย	ประกอบดวยแผนไมโอกขนาดใหญ
หกชิ้นเน้ือที่	100	ตารางเมตร	ประดับอําพัน	6	ตน	พรอมกระจกผนังและโมเสก	อัญมณีมีคาจากอิตาลี	หองอําพัน
ถูกสรางขึน้ใหมในชวง	20	ปีที่ผานมา	ปัจจุบันราคาประเมินคราวๆ	มากกวา	142	ลานดอลลาห
นําทานผานชม	จัตุรัสพระราชวัง	(Palace	Square)	ปอมประภาคารอนุสาวรีย	ประวัติศาสตรอนุสาวรีย

พระเจาปีเตอรมหาราชผูเนรมิตเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและสมบูรณแบบมาก
ที่สุด	บนพื้นที่บริเวณพระราชวังฤดูหนาว	เป็นจัตุรัสหลักของเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	เชนเดียวกับจัตุรัสแดงใน
มอสโคว	จัตุรัสแหงน้ีไดบันทึกเหตุการณสําคัญๆไวหลายเหตุการณและอยูในรายชื่อมรดกโลก	เป็นผลงานการ
ออกแบบผังสถาปัตยกรรมของ	Rastrelli
ตอจากน้ันนําทานผานชม	อนุสาวรียพระเจาปีเตอรมหาราช	(Bronze	Horseman)	เป็นอนุสาวรียแหงแรก

ของนครเซ็นตปีเตอรสเบิรก	ประเทศรัสเซีย	อนุสาวรียแหงน้ีตั้งติดกับแมน้ําเนวา	ดานหนาของโบสถเซ็นไอแซค
ใกลสถานีรถไฟใตดิน	กอสรางเป็นอนุสาวรียของพระเจาปีเตอรมหาราช	ผูเป็นกษตัริยพระองคแรกที่ไดขนาน
นามวา	มหาราช	ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส	Entienne	Maurice	Falconet	
จากน้ันนําทานผานชม	Decembrists’	Square	ในปี	1917	จตุรัสแหงนี	 ้ไดกลายเป็นจุดเริ่มตน	ของการ

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของรัส	เซียจาก	ระบอบกษตัริยมาเป็	นคอมมิวนิสต	ภายใตการนา	ของเลนิน
ผูนําพรรคบอลเชวิก
จากน้ันนําทานอิสระใหทานไดสํารวจหาซื้อสินคาที่	ยานถนนเนฟสกี้	(Nevsky	Prospekt)	ถนนแหงยาน

การคาที่สําคัญของกรุงเซนตปีเตอรสเบิรก	เชิญทานเลือกซื้อหาสินคานานาชนิดเป็นของฝากของที่ระลึก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก	AZIMUT	HOTEL	St.	Petersburg	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

Lermontovskiy	pr.,	43/1,	St	Petersburg,	Russia,	190103

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก



สนามบินปุกคาวา	ตั้งอยูที่	นครเซนตปีเตอรสเบิรก	ประเทศรัสเซีย

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย	ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลว
สองครั้ง	ชื่อลาสุดน้ันถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง	และบอยครั้งจะถูกขนานนามวา
เป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในรัสเซีย

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย	ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลว
สองครั้ง	ชื่อลาสุดน้ันถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง	และบอยครั้งจะถูกขนานนามวา
เป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในรัสเซีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

หมูบานพระเจาซาร	หรือหมูบานปุชกิ้น	สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจา
นายชั้นสูง	ไมวาจะเป็น	“อเล็กซานเดอร	ปุชกิ้น”	ยอดกวีเอกรัสเซีย	อีกหน่ึง
เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	ซึ่งตั้งอยูในเขตนครสหพันธเซนตปีเตอรสเบิรก	(St.
Petersburg)	โดยตัวเมืองน้ันตั้งหางจากเซนตปีเตอรสเบิรก	ไปทางทิศใต
ประมาณ	24	กิโลเมตร	(15	ไมล)	ไดรับการกอตั้งขึน้ในปี	1710	สําหรับตัวเมือง
พุชคินน้ันตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเนวา	(Neva	River)	แมน้ําสายสําคัญสายหน่ึงของ
ประเทศน่ันเอง

เป็นอนุสาวรียชิ้นแรกของรัสเซีย	ถูกดําริใหสรางขึน้โดย	พระนางแคทเธอรีนที่
2	เพื่อเฉลิมพระเกียรติแดพระเจาปีเตอรมหาราชผูสรางเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรก



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	AZIMUT	HOTEL	St.	Petersburg	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

สรางในปี	ค.ศ.1710	ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช	โดยมีความยาว	4.5
กิโลเมตร	เริ่มตนที่หนาพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก	จุด
เดนอยูที่สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่	18-20	ที่เรียงรายอยูสองขางทาง
ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเซนตปีเตอรสเบิรก	ซึ่งเป็นทั้งยานการคา	ยานที่
อยูอาศัย	ที่ตั้งของพระราชวัง	โรงละคร	โรงแรม	และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
อีกมากมาย

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารในโรงแรม
นําทานเขาชม	พระราชวังฤดูรอนเปโตรโวเรสต	(PETERHOF)	หรือพระราชวังฤดูรอนปีเตอรฮอฟ

เป็นพระราชวังที่สวยงามและแตกตางจากพระราชวังอื่น	ๆ	พระราชวัง	ตั้งอยูที่เมืองปีเตอรฮอฟ	นครเซนตปีเต
อรสเบิรก	ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย	ตั้งอยูที่ริมอาวฟีนแลนด	ฝ่ังทะเลบอลติก	พระเจาปีเตอรมหาราช	ทรงสราง
ขึน้	เพื่อใชประโยชนในฤดูรอน	สรางวังน้ีในปี	1720	
แลวนําทานเดินทางกลับ	เซนตปีเตอรสเบิรก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	พระราชวังฤดูหนาวเฮอรมิเทจ	(HERMITAGE	MUSEUM)	ชมภายในพระราชวัง	ที่

ประกอบดวยหองตางๆ	มากกวา	1,050	หอง	ปัจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใชเป็นพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมงานศิลปะ
ลํ้าคาของโลกกวา	8	ลานชิ้น	รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก	อาทิ	ลีโอนาโด	ดาวินซี่,	ปีกัสโซ,	แรม
บรันด,	แวนโกะ	สถานที่แหงน้ีเคยใชเป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่	5	ของไทยในการเจริญ
สัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย	พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัสที่	2	ของรัสเซียอีก
ดวย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก	AZIMUT	HOTEL	St.	Petersburg	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารในโรงแรม

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

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย	ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลว
สองครั้ง	ชื่อลาสุดน้ันถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง	และบอยครั้งจะถูกขนานนามวา
เป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในรัสเซีย



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	AZIMUT	HOTEL	St.	Petersburg	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
07.10	น.	นําทานเดินทางสูสถานนีรถไฟ	เพื่อเดินทางกลับสู	เมืองมอสโคว	ดวยรถไฟความเร็ว

สูง(Sapsan	Train	2nd	Class	No.755)	ระยะทางรวม	800	กม.	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง)
11.15	น.	เดินทางถึง	สถานีรถไฟกรุงมอสโคว
นําทานเที่ยวชม	สถานีรถไฟใตดิน	เป็นสถานีรถไฟใตดินที่สวยที่สุดในโลกแลวยังมีความลึกอีกตางหาก

รถไฟใตดินทําใหผูคนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดสะดวกกวาบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตดินเป็นสิ่ง
กอสรางที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตางชาติใหเห็นถึงความยิ่งใหญตลอดจนประวัติศาสตรความเป็นชาตินิยม
และวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสนหดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมเน่ืองจากการตกแตงของ
แตละสถานีที่ตางกันดวยประติมากรรม	โคมไฟระยา	เครื่องแกว	และหินออน
นําทานถายรูปกับ	วิหารเซนตเดอะซารเวียร	(ดานนอก)	(THE	CATHEDRAL	OF	CHRIST	OUR

SAVIOUR)	วิหารที่สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1839	ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	เพื่อเป็นอนุสรณแหงชัยชนะ
และแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาที่ทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน	โดยใชเวลา
กอสรางนานถึง	45	ปี	เป็นวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย	ตั้งอยูใจกลางเมืองติดกับแมน้ํามอสโคว	รอบๆ
วิหารจะมีภาพหลอโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษตัริยที่สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบันวิหารน้ี	ใชในการ
ประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
15.30	น.	จนไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบินโดโมเดโดโว
18.40	น.	เดินทางกลับสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	975

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ซับซานเพิ่งเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี	2009	เริ่มจากเสนทางระ
หวางมอสโกกับเซ็นต	ปีเตอรสเบิรก	ระยะทางประมาณ	800	กิโลเมตร	รถไฟ
ซับซานในแตละขบวนจะมี	10	ตู	แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารได
สูงสุด	604	คน



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

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

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

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

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

07.30	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกคาเดินทางไมถึง	20	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงลวงหนา	เน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การเมือง,	การประทวง,	การนัด

หยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การจราจรติดขัด
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากวามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย

ดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	หรือโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย	หรือเหตุการณที่เหนือการณควบคุม
7.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
8.	เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด

บริษทัฯ	ขอรับเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	หากทานยินดีมัดจําการเดินทางแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสทธิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด	(เน่ืองจากเป็นชวงเทศกาล	ทางสายการบินและโรงแรม	คิดคาบริการ	100%)	สวนที่เหลือชําระ
กอนเดินทาง	20	วัน	

1.	คาพาหนะและนําเที่ยวตามรายการ
2.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินตามรายการ
3.	คาอาหารตามรายการ
4.	คาภาษีสนามบินทุกแหง
5.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
6.	คาหองพักโรงแรม	2	ทานตอหอง
7.	น้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน	30	กก.
8.	คาประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุเทาน้ัน	คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(แบบกรุป

ทัวร)	เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมที่ทางบริษทัฯ	จัดทํา

1.	คาทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ	เชน	คาโทรศัพท,	ซักรีด
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
4.	ไมรวมทิปหัวหนาทัวร	/	ไกด	/	คนขับรถทองถิน่	(โดยประมาณ	36	ดอลลาร	ตลอดทริป/คน)
5.	ไมมีแจกกระเป า	/	ไมมีแจกน้ําเปลา
6.	คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรต	ผูเดินทางภายใน	7	วัน	หลังจากทําการจอง	และเก็บพาสปอรตตัวจริงกอนเดินทาง	7
วัน



รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	

การสะสมไมลของสายการบิน
การเดินทางเป็นหมูคณะของสารการบินไทย	สามารถสะสมไมลได	50	%	จากไมลปกติ	และสามารถสะสมไมลได

ในเครือ	Star	Alliance	ได	50%	เชนกัน

กระเป าเดินทางและสัมภาระ
1.	กระเปาใบใหญ	(ควรมีลอลาก/เข็นได)	ที่จะบรรทุกใสใตทองเครื่องบิน	น้ําหนักไมเกินทานละ	30	กิโลกรัม	(หาก

น้ําหนักเกิน	ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บคาระวางเพิ่มได)	ควรใสกุญแจอยางหนาแนน	(สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัดหรือ	Economy	Class	Passenger)
2.	กระเปาสําหรับหิ้วขึน้เครื่อง	สายการบินอนุญาตใหไดไมเกิน	7	กิโลกรัม	และความกวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115

เซนติเมตร	หรือ	25	เซ็นติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนตเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนตเมตร	(18	น้ิว)
3.	ในบางสายการบิน	มีบินภายใน	อนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องได	แคทานละ	1	ใบ/ทานเทาน้ัน	และ	หิ้วขึน้เครื่อง

ได	1	ใบ/ทานเชนกัน

หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทัง้หมดไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม


