


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดโมเดโดโว	-	สแปรโรวฮิล	หรือ
เลนินฮิลส

พักที่	Park	Inn
Izmailovo	หรือ
ระดับเทียบเทา

2 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	-	ตลาดอิสเมลอฟสกี้	-	วิหารเซ็นต
เดอะซาเวียร	-	ถนนอารบัต	-	การแสดงละครสัตว	เซอรคัส

พักที่	Park	Inn
Izmailovo	หรือ
ระดับเทียบเทา

3 พระราชวังเครมลิน	-	โบสถอัสสัมชัญ	-	หอระฆังอีวาน	-	พิพิธภัณฑ
อารเมอรี่	-	นครเซนตปีเตอรสเบิรก

พักที่	Park	Inn
Pribaltiyskaya	หรือ
ระดับเทียบเทา

4 มหาวิหารเซนตไอแซค	-	พระราชวังฤดูหนาว	-	ปีเตอรฮอฟ	-
พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส	-	พระราชวังนิโคลัส

พักที่	Park	Inn
Pribaltiyskaya	หรือ
ระดับเทียบเทา

5 หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชกิ้น	-	พระราชวังฤดูรอนแคทเธอ
รีน	-	สถานีรถไฟเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	-	มอสโคว

พักที่	Park	Inn
Izmailovo	หรือ
ระดับเทียบเทา

6 จัตุรัสแดง	-	วิหารเซนตบาซิล	-	หางกุม	-	สนามบินโดโมเดโดโว

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

4	พ.ย.	60	-	10	พ.ย.	60 61,100	บาท 56,100	บาท 56,100	บาท 7,900	บาท

18	พ.ย.	60	-	24	พ.ย.	60 61,100	บาท 56,100	บาท 56,100	บาท 7,900	บาท

25	พ.ย.	60	-	1	ธ.ค.	60 61,100	บาท 56,100	บาท 56,100	บาท 7,900	บาท

2	ธ.ค.	60	-	8	ธ.ค.	60 61,100	บาท 56,100	บาท 56,100	บาท 7,900	บาท

23	ธ.ค.	60	-	29	ธ.ค.	60 61,100	บาท 56,100	บาท 56,100	บาท 7,900	บาท



ชวงเชา
07.00	น.	นัดคณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	4	เคานเตอร	D	สาย

การบินไทย	เจาหนาที่พรอมคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
10.10	น.	ออกเดินทางสู	กรุงมอสโคว	โดยสายการบินไทยแอรเวยส	เทีย่วบินที	่TG974	(ในชวงเดือน

พ.ย.-ธ.ค.	เวลาออกเดินทางจากกรุงเทพ	ประมาณ	10.50	น.)

ชวงบาย
15.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดโมเดโดโว	กรุงมอสโคว	สหพันธรัฐรัสเซีย	หลังผานขั้นตอนการตรวจ

หนังสือเดินทาง	รอรับสัมภาระเรียบรอย
จากน้ันนําทานเดินทางสูใจ	กลางกรุงมอสโคว	(เวลาชากวาประเทศไทยประมาณ	4	ชัว่โมง)	(ในชวง

เดือน	พ.ย.-ธ.ค.	เวลาทีเ่ดินทางไปถึงมอสโคว	ประมาณ	17.10	น.)

นําทานเดินทางสู	“ยอดเขาสแปรโรวฮิล	หรือเลนินฮิลส	Sparrow	Hills”	จุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพ
ของกรุงมอสโควที่อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด	จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขานก
กระจอกแหงน้ีเป็นที่ตั้งบานพักของตน	ปัจจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว	และเป็นจุดชมวิว
ที่สวยที่สุดในมอสโคว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	Park	Inn	Izmailovo	หรือระดับเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

หรือเนินเขานกกระจอก	เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ	ของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด	ปัจจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มอสโคว	และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็นจุดที่นักทองเที่ยวใหความ
สนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน



	พักที่	Park	Inn	Izmailovo	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานชม	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับสถาปัตยกรรม

หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแตง	ประดับประดาภายในสถานีตางๆ	ดวยกระจกสี	หินออน	ฯลฯ	จนไดรับ
การยกยองวาเป็นสถานีรถไฟใตดินแหงเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง	และยังเป็นสิ่งกอสรางที่ชาวรัสเซีย
สามารถอวดชาวตางชาติใหเห็นถึงความยิ่งใหญ	มีประวัติศาสตร	ความเป็นชาตินิยม	และวัฒนธรรมประเพณีอัน
สวยงาม	ดวยการตกแตงของแตละสถานีน้ันมีความแตกตางกันดวย	ประติมากรรม	โคมไฟระยา	เครื่องแกว	หิน
แกรนิต	หินออน	ลวนแลวแตปราณีตสวยงาม	หากไดมาเยือนแดนหมีขาวแหงน้ี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานเขาชม	วิหารเซ็นต	เดอะซาเวียร	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1839	ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1

เพื่อเป็นอนุสรณแหงชัยชนะ	และแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาที่ทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน	โดยใชเวลากอสรางนานถึง	45	ปี	แตตอมาในปี	ค.ศ.1990	สตาลินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในขณะน้ัน
ไดสั่งใหทุบโบสถทิ้ง	เพื่อดัดแปลงเป็นสระวายน้ําที่ใหญที่สุดในโลก	จนเมื่อปี	ค.ศ.1994ประธานาธิบดีบอริส	เยล
ซิน	ไดอนุมัติใหมีการกอสรางวิหารขึน้มาใหม	ดวยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ	ซึ่งจําลองของเดิมไดเกือบรอย
เปอรเซ็นต	วิหารน้ีจึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสรางเสร็จสมบูรณและทําพิธีเมื่อวันที่	19	สิงหาคม
ค.ศ.2000	ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย	จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อสินคา
ของที่ระลึกราคาถูก	บริเวณตลาดนัดหนาโบสถ	โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก	ซึ่งมีใหเลือกมากมายหลายแบบ
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ยานถนนอารบัต	(Arabat	Street)	ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษที่	15	ในอดีต

เป็นที่อยูของชนชั้นขุนนาง	และศิลปินที่มีผูอุปถัมภ	ตอมาในสมัยสหภาพโซเวียต	ถนนอารบัตเป็นยานที่พักของ
สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต	ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย
เป็นแหลงของศิลปิน	จิตรกร	รานขายของที่ระลึก	รานกาแฟ	เป็นตน
นําทานเดินทางตอสู	ยานตลาดอิสมายลอฟสกี้	Ismaylovsky	Market	ศูนยกลางการคาขายของที่ระลึกที่

ใหญที่สุดในกรุงมอสโคว	อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด	ในราคาที่ถูกที่สุด	อาทิเชน	นาฬิกา
รัสเซีย,	ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา,	ผาคลุมไหล,	อําพัน,	ของที่ระลึกตางๆ	และอื่นๆ	อีกมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
จากน้ันนําทานเดินทางไปชม	ละครสัตวชื่อดังกองโลก	รัสเซีย่นเซอรคัส	เป็นการแสดงของสัตว	แสนรูที่

ไมควรพลาด	เชน	สุนัข	แมวน้ํา	ลิง	มา	ฯลฯ	รวมทั้งมายากล	กายกรรมไตลวด	และการแสดงผาดโผนจากนัก
แสดงมืออาชีพ	(หากมีการงดแสดงโดยทางโรงละครมิไดแจงลวงหนา	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
เป็นการแสดงอื่นแทน	หรือไมสามารถแทนดวยการแสดงใด	จะเปลี่ยนเป็นบริการทองเที่ยวรูปแบบอื่นแทนหรือ
คืนเงินคาเขาชมใหกับทาน)

จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	Park	Inn	Izmailovo	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

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



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Park	Inn	Izmailovo	หรือระดับเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน	ละครสัตวไดรับความสนใจจาก
ผูชมมากมาย	ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ	ความสามารถของ
ผูกํากับ	ทําใหคณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเขาชม	พระราชวังเครมลิน	สัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกําเนิดแหงประวัติศาสตร

รัสเซีย	ที่มีอายุยาวนานกวา	850	ปี	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1147	โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ	เจาชายยูริ	โดลโก
รูกี	มีรับสั่งใหสรางเพื่อใชปองกันศัตรู	ในอดีตเป็นเพียงปอมปราการไมธรรมดา	ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุง
มอสโคว	ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา	ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ
และที่ตั้งสถานที่สําคัญหลายแหง	เชน	สภาคองเกรส	วิหารตางๆ	หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งกอสรางอื่นๆ
อีกมากมาย



ชม	โบสถอัสสัมชัญ	วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาที่มี
มากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมปอมปืนใหญ,	หอระฆัง	พระเจาอีวานและ	ชมระฆังยักษที่ใหญ
ที่สุดในโลก	(หมายเหตุ:	จํากัดรอบเวลาในการเขาชมเพียงวันละ	4	รอบเทานัน้คือ	10.00	/12.00	/	14.30
/16.30	น.	(ปิดวันพฤหัสบดี)	ดังนัน้กรุณาตรงตอเวลานัดหมายอยาง	เครงครัด)

จากน้ันชม	ชม	พิพิธภัณฑอารเมอรรีแ่ชมเบอร	ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติลํ้ าคาของกษตัริยรัสเซีย	อันไดแก	บัลลัง
คเพชร,	บัลลังคงาชาง,	ราชรถทองคํา,	เครื่องบรรณาการจากราชวงศตางๆ	ในยุโรปรวมถึงไขอีสเตอรที่หาชมได
ยากยิ่ง	จากน้ันชมโบสถอัสสัมชัญ,	ปืนใหญยักษ	และหอระฆังพระเจาอีวานชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสูสถานีรถไฟในกรุงมอสโคว	นําทานเดินทางโดยรถไฟเร็ว	สูนคร	เซนตปีเตอรส

เบิรก	โดยรถไฟความเร็วสูง	Hi	Speed	Train	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชัว่โมง)
เมื่อเดินทางถึง	นครเซนตปีเตอรสเบิรก	เมืองที่สรางโดยพระเจาปีเตอรมหาราช	เมื่อ	ปี	ค.ศ.	1703	นคร

แหงน้ีมีประวัติศาสตรของการตอสูของชาวเมืองหลายครั้ง	และยังเป็นอูกําเนิดอํานาจของการปฏิวัติรัสเซียที่สั่น
สะเทือนไปทั่วโลก	ถือไดวาเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก	ประกอบดวย	44	เกาะ	เชื่อมตอกันดวย
แมน้ํา-ลําคลองอีก	86	สาย	สวยงามจนไดรับฉายาวา	“ราชินีแหงยุโรปเหนือ”	นครแหงน้ีเคยเป็นเมืองหลวงเกา
ของรัสเซียมานานกวา	200	ปี	ตัวเมืองน้ัน	ไดรับการกลาวขานวาเป็นนครที่สวยและสมบูรณมากที่สุดในดาน
งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	Park	Inn	Pribaltiyskaya	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

ตั้งอยูที่กรุงมอสโค	ประเทศรัสเซีย	สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา
ภายในมีพระราชวัง	หอคอย	และปอมปราการ	ซึ่งในอดีต	เป็นที่ประทับของ
พระเจาซารกษตัริยแหงราชวงศรัสเซีย

วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบน
โบสถใไมเกาที่มีมากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมปอมปืนใหญ,
หอระฆังพระเจาอีวานและชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก

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	ภัตตาคารจีน

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย	ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลว
สองครั้ง	ชื่อลาสุดน้ันถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง	และบอยครั้งจะถูกขนานนามวา
เป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในรัสเซีย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Park	Inn	Pribaltiyskaya	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเขาชม	มหาวิหารเซนตไอแซค	สรางขึน้อยางสวยงามยิ่งใหญ	โดยไดรับการออกแบบจากสถาปนิก

ชาวฝรั่งเศส	โดยใชเวลาสรางถึง	40	ปี	ยอดโดมทําดวยทองคําแผนหนักถึง	100	กิโลกรัม	นับเป็นวิหารทรง	โดม
ที่สูงที่สุดในโลก	ภายในตกแตงดวยหินออนและหินมาลาไคท,	รูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงาม	รูปเขียน
ไอคอน	โบสถ	ศักดิส์ิทธิแ์หงน้ี	เป็นที่นับถือของชาวเมืองอยางมากเน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวย	ระเบิด
ของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง	แตวิหารเซนตไอแซค	แหงน้ีกลับอยูรอดปลอดภัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางเพื่อชมความยิ่งใหญของ	พระราชวังฤดูหนาว	(Hermitage	Museum)	ที่ประกอบดวยหอง

ตางๆ	มากกวา	1,050	หอง	ณ	สถานที่แหงน้ี	เคยใชเป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่	5	ของไทยใน
การเจริญสัมพันธไมตรีไทย	/	รัสเซีย	พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณ	กับพระเจาซาร	นิโคลัส	ที่	2	ของ
รัสเซียอีกดวย	ปัจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใชเป็น	พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ	ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลก
กวา	8	ลานชิ้น	รวมทั้ง	ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก	อาทิ	ลีโอนาโด	ดาวินซี่,	ปิกัสโซ,	แรมบรันด,	แวนโกะ
ฯลฯ	จัดเป็นพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง	(ในบางชวงพระราชวังเฮอรมิเทจอาจ
จะมีการปิดเขาชม	ซึง่สวนใหญมิไดมีการแจงลวงหนา	ดังนัน้	หากวันทีเ่ดินทาง	ตรงกับชวงทีปิ่ดเขา
ชม	จะเปลีย่นไปเขาพระราชวังอื่นทีเ่ปิดหรือสถานทีท่องเทีย่วอื่นทีเ่ปิดใหเขาชมในชวงเวลาดัง
กลาว)
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	ปีเตอรฮอฟหรือปีเตอรกอฟ	Peterhof,	Pertergof	ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

พระราชวังฤดูรอนเปโตรควาเรสต	(Petrodvorets)	ที่สรางขึน้ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช	พระตําหนักที่
ไดชื่อวาเป็น	Russian	Versailles	เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุที่พวยพุงมาจากรูปป้ันสีทอง
และที่ตาง	ๆ	มากกวา	100	แหง	ดวยสถาปัตยกรรมยุคทอง	ทานจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงาม
อลังการยิ่ง	หองตางๆ	ภายในพระราชวังประดับประดาไปดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่สวยงามเกา
แกทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได	สวนภายนอกประดับตกแตงดวยพฤกษานานาพันธุ	และ
สวนน้ําพุอันตระการตา	(สําหรับฤดูรอน	หากเป็นฤดูหนาวจะถูกปกคลุมดวยหิมะขาวโพลน)	สวยงามไมแพพระ
ราชวังแวรซายสในฝรั่งเศส
จากน้ันนําทานเดินทางสู	พระราชวังนิโคลัส	หรือชื่อเดิมเรียกวา	Grand	Duke	Nikolaevsky	Palace	เป็น

สถานที่ใหจัดแสดงศิลปะพื้นเมืองของรัสเซีย	พระราชวังแหงน้ีไดถูกอนุรักษไวใหเป็นสถาปัตยกรรมในสมัย



ศตวรรษที่	19	ผูออกแบบคือสถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมันที่เกิดในรัสเซีย	ชื่อวา	Andrey	Stakenshneider
ออกแบบใหแก	Grand	Duke	Nikoley	พระราชโอรสองคที่	3	ของพระเจานิโคลัสที่	1	พระราชวังน้ีถูกขายใหแก
พระราชสํานักในปี	1895	ผูครอบครองคือนองสาวของพระเจานิโคลัสที่	2	จนกระทั่งปี	1990	พระราชวังน้ีไดถูก
เปลี่ยนใหมีชีวิตชีวาขึน้อีกครั้ง	โดยมีหองรับประทานอาหารคํ่า	และมีการแสดงเพื่อการพัฒนาใหเป็นสถานที่
ทองเที่ยวใหแวะมาสัมผัสพระราชวังแหงน้ี

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าในพระราชวัง	พรอมการตกแตงดวยความวิจิตรบรรจง	และชมการแสดงพื้น

เมือง	การรายรําแบบดวยทวงทางดงามของรัสเซีย	ทีส่ะทอนถึงประเพณีและวัฒนธรรมและการ
แตงกายชุดประจําเผาตาๆ	รวมถึงการแสดงดนตรีโบราณ	อาทิ	พิณ	กีตาร	พรอมดวยอาหารวาง
ระหวางพักเบรคดานนอกโรงละคร	อาทิ	แชมเปญ	วอดกา	คานาเปคาเวียร	แฮม	ชีส	หรือเครื่องดื่ม
น้ําผลไม	เป็นตน
จากนัน้นําทานเดินทางกลับทีพ่ัก	โรงแรม	Park	Inn	Pribaltiyskaya	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

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

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



ในบางชวงพระราชวังเฮอรมิเทจอาจจะมีการปิดเขาชม	ซึง่สวนใหญมิไดมีการแจงลวงหนา	ดังนัน้
หากวันทีเ่ดินทาง	ตรงกับชวงทีปิ่ดเขาชม	จะเปลีย่นไปเขาพระราชวังอื่นทีเ่ปิดหรือสถานทีท่องเทีย่ว
อื่นทีเ่ปิดใหเขาชมในชวงเวลาดังกลาว
กรณีทีพ่ระราชวังฤดูรอนเปโตรควาเรสตปิด	จะเปลีย่นเป็น	นําทานชม	โบสถแหงหยดเลือด

(Church	of	Christ's	Resurrection,	Church	of	Our	Savior	on	the	Blood)	สรางเม่ือ	ปี	ค.ศ.1883	แลว
เสร็จเม่ือปี	ค.ศ.1907	เป็นอนุสรณทีพ่ระเจาอเล็กซานเดอรที	่3	สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงพระบิดาพระเจา
อเล็กซานเดอรที	่2	ผูปลดปลอยชาวนา	ซึง่ถูกลอบปลงพระชนมบริเวณน้ี	ในปี	ค.ศ.1881	สรางดวย
รูปแบบศิลปะยุคฟ้ืนฟู	เลียนแบบโบสถโบราณในคริสตศตวรรษที	่12	ของกรุงมอสโค	ภายใน
ตกแตงวิจิตรบรรจงดวยฝีมือจิตกรกวา	30	คน	ในชวงสงครามโลกครัง้ที	่2	โบสถไดรับความเสียหาย
จากระเบิด	หลังสิ้นสุดสงครามจึงไดมีการบูรณะใหม

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

	รับประทานอาหารคํ่าในพระราชวัง
	พักที่	Park	Inn	Pribaltiyskaya	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองพุชกิ้น	(Pushkin)	อีกหน่ึงเมืองทอเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย	ตั้งอยูใน

เขตนครสหพันธเซนตปีเตอรสเบิรก	หางออกไปประมาณ	24	กิโลเมตร	ไดรับการกอตั้งขึน้ปีในปี	ค.ศ.1710	โดย
ตัวเมืองแหงน้ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเนวา	แมน้ําสายสําคัญอีกสายหน่ึงของประเทศ	และปัจจุบันเมืองพุชกิ้นไดกลาย
เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากแหงหน่ึง	ที่เต็มไปดวยพระราชวังและมีความสําคัญตอ
ประวัติศาสตรอันยาวนานของประเทศ
นําทานเขาชม	พระราชวังแคทเธอรีน	(Catherine	Palace)	พระราชวังฤดูรอนที่มีชื่อเสียงมากแหงหน่ึงของ

โลก	สวนสวยที่ตั้งอยูบนพื้นที่กวา	107	เฮคเตอร	ภายในสวนแบงออกเป็นสวนแบบเกาและสวนแบบอังกฤษ	ซึ่ง
ถูกคั่นกลางดวยบอน้ําขนาดใหญ	อีกทั้งยังมีพาวิลเลี่ยนที่สวยงาม	ซึงมีความสําคัญทางสถาปัตยกรรมและ
ประวัติศาสตรอีกแหงหน่ึงของเมือง	โดยพระราชวังน้ันถูกสรางขึน้ในชวงสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช	หรือในชวง
ระหวางปี	1717-1723	และถูกสรางใหมในชวงระหวางปี	1743-1756	พระราชวังแคทเธอรีนเป็นพระราชวังหลวง
อันเป็นที่พักผอนในฤดูรอนของพระมเหสีองคโปรดคือ	พระนางแคทเธอรีนที่	1	โดยพระราชวังถูกสรางขึน้ใน
สไตลสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก	ตกแตงประดับประดาผนังหองดวยลายปูนป้ันตางๆ	เพดานเขียนภาพเฟรสโก
ที่มีความสวยงามมาก
ชม	หองอําพัน	(Amber	Room)	เป็นหองที่ไมควรพลาดชม	ภายในหองน้ันไดรับการตกแตงอยางสวยงาม

มากที่สุดหองหน่ึงในพระราชวังแคทเธอรีน	โดยเฉพาะภาพที่ใชตกแตงตามผนังและเพดานน้ัน	สวนใหญมัก
สรางขึน้จากอําพันทั้งหมด	ตกแตงดวยทองคําเปลวและกระจกอยางวิจิตรงดงาม	จนไดรับสมญาวาเป็น	สิ่ง
มหัศจรรยที่	8	ของโลกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	สถานีรถไฟในนครเซนตปีเตอรสเบิรก	เพื่อนําทานเดินทางกลับสู	กรุงมอสโคว

โดยรถไฟความเร็วสูง	Hi	Speed	Train	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชัว่โมง)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	Park	Inn	Izmailovo	หรือระดับเทียบเทา



	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

เมืองที่สวยงามจนไดรับสมญานามวา	“ราชินีแหงยุโรปเหนือ”	เป็นเสนทาง
รถไฟฟาขนาดใหญในเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	ประเทศรัสเซีย	เปิดใหบริการ
ครั้งแรกในวันที่	15	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1955	ปัจจุบันมีจํานวนหาเสนทาง

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Park	Inn	Izmailovo	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
จากน้ันนําทานสู	จัตุรัสแดง	Red	Square	ที่มีความสําคัญในหนาประวัติศาสตรการเมืองรัสเซีย	เป็นสถานที่

สําคัญตั้งอยูใจกลางเมืองของมอสโคว	เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก	เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของ
ประเทศสังคมนิยม	สรางดวยหินแกรนิต	และหินออน	ดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน	เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนยของ
รัสเซีย	และมีลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพื้นที่กวาง	695	เมตร	ยาว	130	เมตร	ทําหนาที่เป็นสถานที่จัดงาน
สําคัญๆ	ตางๆ	ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย	บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ	ราย
รอบอีกมากมาย	เชน	พระราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย	และหางสรรพสินคากุม	เป็นตน
ใหทานถายรูปกับ	วิหารเซ็นตบาซิล	สัญลักษณของกรุงมอสโคว	ที่สรางขึน้โดยพระเจาอีวานจอมโหด

อนุสรณสถานของผูนําพรรคบอลเชวิค	ที่ปัจจุบันลมสลายไปกับความยิ่งใหญของสหภาพโซเวียต	สรางในสมัย



พระเจาอีวานที่	4	จอมโหด	ดวยศิลปะรัสเซียโบราณ	มียอดโดม	9	ยอดหลากสีสัน	สวยงาม	จนนักทองเที่ยวเรียก
กันวา	โบสถลูกกวาด	สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย	Postnik	Yakovlev	ที่หลังจากสราง
เสร็จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองขาง	โดยคําสั่งของพระเจาอีวานที่	4	หรือกษตัริยอีวานผูโหดราย	ทรงพอพระทัยใน
ความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมาก	จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้ง
สอง	เพื่อไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางสิ่งที่สวยงามกวาน้ีไดอีก
จากน้ันอิสระใหทานชอปป้ิงที่	หางสรรพสินคากุม	(Gum	Department	Store)	ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย

แหลงรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วโลก	เป็นแหลงชอปป้ิงของเศรษฐีรัสเซีย	ตัวอาคารและภายในตกแตงอยาง
งดงามหรูหรา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานชม	กรุงมอสโคว	ใหทานถายรูปกับความสวยงามของอาคารหลักของมหาวิทยาลัยมอสโคว	เป็น

มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย	โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสตาลินที่เป็นเอกลัษณของ
การกอสรางอาคารแบบรัสเซีย	ไดรับการกอตั้งขึน้ในปี	1755	โดยมิคาอิลซอฟ	นักวิชาการรัสเซียในชวงเวลาน้ัน
มหาวิทยาลัยที่ไดรับการตั้งชื่อตามเขาในปี	1940

จากน้ันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน	โดโมเดโดโว	กรุงมอสโคว	(เน่ืองจากการจราจรใน
กรุงมอสโควคอนขางหนาแนนและใชเวลาการเดินทางทางคอนขางมาก	จึงมีความจําเป็นตองเผื่อ
เวลาในการเดินทางสูสนามบิน)

18.25	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยแอรเวยส	เทีย่วบินที	่TG975

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน



สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

07.30	น.	เดินทางกลับถึง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง
ประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ

2.	กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ	ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป	หากมีเหตุการณตางๆ
เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	จนกวา
จะไดรับการยืนยันจากสายการบิน	โรงแรม	หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษทัทัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได

3.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม
นําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด

7.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา
มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน

8.	ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอ
กําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

9.	กรณีที่ทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

10.	การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดตลอดทั้งปี	หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน	หากวันเดินทางดังกลาว
ตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทางออนไลน	โดย
ในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่
ดังกลาวใหได	หรือ	คืนเงินคาเขาชมน้ัน	ๆ	ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง	บริษทั	supplier	ประเทศน้ันๆ	แตหากมี
การลาชา	หรือ	เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบ
ริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงินใดๆ	ใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว

11.	หากเป็นชวงคริสมาสตหรือปีใหม	เป็นชวงวันหยุดของชาวยุโรป	รานคาปิดเป็นสวนใหญ	ดังน้ันขอใหพิจารณา
กอนการจองทัวร

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000	บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน	สําหรับการจองทัวรสวนที่เหลือ
จะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย	21	วันทําการ	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจํา
ทั้งหมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย	ชั้นประหยัด	เสนทาง	กรุงเทพฯ-	มอสโคว-กรุงเทพฯ
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง),	คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ	ตามรายการที่ระบุ
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ,	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
4.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
5.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	เด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี	และผูใหญที่อายุเกิน	75	ปี

กรมธรรมพ	500,000	บาท	(เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบริษทัประกัน)
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ	วันที่
4	พ.ค.2560	และทานตองชําระเพิ่ม	หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน	(ออกตัว๋หลัง	19	ก.ย.2560	เป็นตนไป
คาน้ํามันปรับขึ้นทานละ	1,200	บาท	ตามคาปรับเรียกเก็บเพิม่จากบริษทัการบินไทย	การแจงปรับขึ้น	ณ
วันที	่17	ส.ค.2560)



1.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)

2.	คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3.	คาบริการยกกระเปาทุกแหง
4.	คาทิปคนขับรถ-ไกดทองถิน่-รานอาหาร	ในรัสเซีย	และหัวหนาทัวร	ทานละ	2,000	บาท	(ชําระพรอม

คาทัวรสวนทีเ่หลือกอนคณะออกเดินทาง)
5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีด

ฯลฯ
6.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
7.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
8.	คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ
9.	สําหรับราคาน้ีบริษทัฯ	จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
10.	คาประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	

***	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่	***

***	โรงแรมในรัสเซีย	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	***

**	ไมรวมทิปคนขับ,	ทิปไกดทองถิน่,	ทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	2,000	บาทชําระพรอมคาทัวรกอนคณะ
ออกเดินทาง	**
รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ	หรือมีเหตุการณอื่นๆ	ที่ไม

คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของคณะเป็นสําคัญในประเทศรัสเซีย	จะมีวัน
หยุดและวันปิดการเขาชมสถานที่และพระราชวังตางๆ	ไมตรงกัน	หากรายการทัวรที่เดินทาง	สถานที่ใดปิดโดยไมไท
ราบลวงหนา	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเขาสถานที่อื่นทดแทนหรือคืนเงินคาเขาชมให	กรณีที่ไม
สามารถจัดทดแทนได
อัตราคาบริการ

พักหองคูทานละ	61,100	บาท
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ	7,900	บาท
เด็กอายุตํ่ ากวา	12	ปี	พักกับผูใหญ	1	ทาน	59,100	บาท
เด็กอายุตํ่ ากวา	12	ปี	พักกับผูใหญ	2	ทาน	เสริมเตียง	56,100	บาท
ผูใหญที่ไมใชตัว๋	ทานละ	41,900	บาท

1.	หากมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินไดทุกกรณี	เน่ืองจากรายการทัวรเป็นรายการโปรโมชั่นทั้งใน
เรื่องของสายการบินและที่พัก

2.	หากผูโดยสารทานใดและหากแจงยกเลิกกอนออกตัว๋โดยสารเครื่องบิน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา
20,000	บาท


