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 เยอืนเมอืงหลวงศนูยก์ลำงของประเทศ เมอืงมอสโคว ์ 

 น ำท่ำนเขำ้ชมพระราชวงัเครมลนิเป็นสถำนทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของเมอืงเคยเป็นทีป่ระทับของพระเจำ้ซำรท์ุกพระองค ์ 
 เขำ้ชมเป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่
 ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ทีต่กแตง่ดว้ยประตมิำกรรม โคมไฟระยำ้ เครือ่งแกว้ และหนิออ่น 

 เดนิทำงไปยังเมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์ โดยน่ังรถไฟด่วน SAPSAN  
 ถ่ำยรูปกบัสิง่กอ่สรำ้งแรกของเมอืง St.Petersburg ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์  
 เขำ้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ เป็นพพิธิภัณฑท์ีส่ ำคญัและมขีนำดใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆของโลก 

 ถ่ำยรูปกบั พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ ตกแตง่ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบ  บำร็อค และนีโอคลำสคิ 
 ถ่ำยรูปกบัมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์วหิำรทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยีและสงูทีส่ดุในโลก  
 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมที ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  

พเิศษ ตุก๊ตาแมล่กูดก matryoshka ทา่นละ1 ชิน้ 

 

  บนิหร ูบนิตรง สะสมไมล ์50% สูป่ระเทศรสัเซยีโดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS 

 

ไฟลท์บนิ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2
ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
/เดนิทาง
ทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

18 – 23 กนัยายน 2562 58,900 
ราคาเด็กไมเ่กนิ2ขวบ Infant 

ราคา 15,000 บาท 

12,000 30  

25 – 30 กนัยายน 2562 58,900 12,000 30  

09 – 14 ตุลาคม 2562 58,900 12,000 30  
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วนัแรก          กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์                  อาหารเย็น 

 
07.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่ง

ประเทศประตู 4 เคานเ์ตอร ์D ของสายการบนิไทย Thai Airways 

เจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร ตดิแท็กกระเป๋ำ  
10.30 น. ออกเดินทำงสู่ สนามบินโดโมเดโดโว  กรุงมอสโคว์ ประเทศ

สหพนัธรฐัรสัเซยี โดยสำยกำรบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ TG974 

16.15น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลำชำ้กว่ำประเทศไทย
ประมำณ 4 ชัว่โมง) หลงัผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทำงรอรับสมัภำระเรยีบรอ้ยจำกนัน้ น ำท่ำน
เดนิทำงสูใ่จกลำง กรงุมอสโคว ์(Moscow)(ระยะทำง 46 กม./55นำท)ี    

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 
  หลงัทำนอำหำรค ำ่น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ักแรม พักผ่อนตำมอธัยำศยั  

    ทีพ่กั :  Sunflower hotel / ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

วนัที่สอง       กรุงมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑ์อาร ์เมอร ี ่– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ –                                          

ถนนอารบตั                                                                                          อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 
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ว ์(Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นเมืองศูนย์กลำงของประเทศทัง้ทำงเศรษฐกจิ กำรเงนิ และ
กำรศกึษำ เป็นเมืองที่มีประชำกรหนำแน่นที่สุดในยุโรป จำกนัน้ น ำท่ำนเขำ้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand 
Kremlin Palace) สรำ้งขึน้มำพรอ้มกรุงมอสโคว ์เป็นสถำนทีเ่กำ่แก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจำ้

ซำรท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจำ้ซำรปี์เตอรม์หำรำชทรงยำ้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของ
รัฐบำลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จำกนัน้ น ำท่ำนเขำ้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่(The Kremlin 
Armory) เป็นที่เก็บสะสมของเจำ้ชำยมัสโควี ่เป็นพพิธิภัณฑท์ี่เก่ำแก่ที่สุดของรัสเซยี ปัจจุบันเป็นสถำนที่เก็บ

สะสมของมีค่ำที่ดทีี่สุดของรัสเซยีจำกคริสตศ์ตวรรษที่ 14 ถงึช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 และเป็นหนึ่งในสำม
พพิธิภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองรัสเซยีดว้ย น ำท่ำนชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลำนกวำ้งใจกลำง

เ มื อ ง 

สรำ้งดว้ย Departure Return 

TG974  BKK-DME 10.30-16.15 TG975  DME-BKK 18.25-07.30+1 
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หินแกรนิตและหินอ่อน ตอกลงบนพื้นจนกลำยเป็นลำนหินโมเสกที่มีควำมสวยงำม เป็นเวทีศูนย์กลำงของ
เหตกุำรณส์ ำคัญในประวัตศิำสตรข์องรัสเซยีเช่นงำนเฉลมิฉลองทำงศำสนำ หรือกำรประทว้งทำงกำรเมืองต่ำงๆ 

สรำ้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถำนทีแ่ห่งน้ีใชเ้ป็นสถำนที่จัดงำนในช่วงเทศกำลส ำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ 
วนัชำต ิวนัแรงงำน และวันที่ระลกึสงครำมโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณใกล ้ๆ จัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ของกลุ่มสถำปัตยกรรมที่
สวยงำมอกีดว้ยอย่ำง วหิารเซนตบ์าซลิ (St.Basil's Cathedral ) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสสีัน

สวยงำมสดใส สรำ้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบรำณโดยสถำปนกิชำวรัสเซยี Postnik Yakovlev ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์
ของ กรุงมอสโคว ์ประเทศ รัสเซยี สรำ้งโดยกษัตรยิอ์วีำนจอมโหด (Ivan the Terrible) เพื่อฉลองชัยเหนือพวก
มองโกลทีก่รทีัพมำจนเมอืงคำซำน (Kazan) เมื่อปี 1552 ผลจำกชัยชนะครัง้ น้ีท ำให ้ประเทศรัสเซยีสำมำรถรวม
ประเทศไดเ้ป็นปึกแผ่น ชมหอนำฬกิำซำวเิออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปำสสกำยำ เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมีดำวแดง 5 
แฉกทีท่ ำมำจำกทับทมิ น ้ำหนัก 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ำมำประดบัไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995  
 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  
บา่ย น ำท่ำนเทีย่วชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(Moscow 

Metropolitan) เป็นสถำนีรถไฟใตด้นิเป็นสิง่ก่อสรำ้งที่ชำว

รัสเซียสำมำรถอวดชำวต่ำงชำติใหเ้ห็นถึงควำมยิ่งใหญ่
ตลอดจนประวัติศำสตร์ควำมเป็นชำตินิยมและวัฒนธรรรม
ประเพณีอนัสวยงำมอนัเป็นเสน่หด์งึดดูใหนั้กท่องเทีย่วมำเยีย่ม

ชมเ น่ืองจำกกำรตกแต่งของแต่ละสถำนีที่ต่ำงกันดว้ย
ประตมิำกรรม โคมไฟระยำ้ เครือ่งแกว้ และหนิออ่น จำกนัน้ น ำ
ท่ำนสู่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยำว

ประมำณ 1 กม. เป็นทัง้ย่ำนกำรคำ้ แหลง่รวมวยัรุ่น รำ้นคำ้ของ
ทีร่ะลกึ รำ้นน่ังเลน่ รำ้นอำหำรตำ่งๆมำกมำย และยังมีศลิปินมำ
น่ังวำดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกี

ดว้ย ใหท้่ำนอสิระเลอืกชม ชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  
ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที4่) 

หลังทำนอำหำรเย็นน ำท่ำน ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นกำร

แสดงของสตัวแ์สนรูท้ี่ไม่ควรพลำด เช่น สุนัข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มำยำกล 
กำยกรรมไต่ลวด และกำรแสดงผำดโผนจำกนักแสดงมืออำชีพ แบ่งกำร
แสดง ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นำที พัก 15 นำที และช่วงหลังอกี 45 
นำท ีจำกน้ียังมบีรกิำรถ่ำยรูปกบัสตัวต์ำ่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย  

หมายเหตุ  : กรณีละครสัตวง์ดกำรแสดงและบำงครัง้กำรงดกำรแสดงไม่มี
กำรแจง้ลว่งหนำ้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ หรือ อำจจะเปลีย่น
จำกชมละครสัตวเ์ป็น ล่องเรือ Radisson Cruise ชมสองฝ่ังแม่น ้ำ Moskva 

ซึง่เป็นแม่น ้ำสำยหลกัส ำคญัของกรุงมอสโคว ์
                  หลงัทำนอำหำรค ำ่น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ักแรม พักผ่อนตำมอธัยำศยั 

    ทีพ่กั :  Sunflower hotel / ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีส่าม          มอสโคว ์– Sapsan train – ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวหิารเซนตไ์อแซค          
                                                                                                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที5่) 

น ำท่ำนออกเดนิทำงสูส่ถานรีถไฟ เพือ่น ำท่ำนเดนิทำงสูก่รุงเซนตปี์

เตอรส์เบริก์ ออกเดนิทางจากมอสโควโ์ดยรถไฟความเร็วสูง 

Sapsan train เลขที7่60* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

(การเดนิรถไฟและเวลาออกเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

ความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาและสภาพอากาศ) 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที6่)  

บำ่ย  น ำท่ำนชมดำ้นนอก ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) 
เป็นสิง่ก่อสรำ้งแรกสุดของเมอืง St.Petersburg สรำ้งในปีค.ศ.1703 
เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครำมเหนอืสวเีดนดว้ยศลิปะแบบบำรอกเพือ่ใชเ้ป็น
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ป้อมปรำกำรในกำรป้องกันขำ้ศกึรุกรำน ตัง้อยู่บน เกำะวำซลิเยฟสกี ้
(Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลีย่ม ก ำแพงเป็นหนิ
ก่ออิฐ ส่วนวิหำรปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress) 
เ ริ่ ม ส ร ้ำ ง ขึ้น เ มื่ อ ปี ค . ศ . 1712 ด ้ว ย ก ำ ร อ อ กแบบขอ ง 
DomennicaTrezzini สรำ้งเสร็จในวันที ่29 มถิุนำยน ค.ศ.1733 ตัง้
ชือ่วหิำรแหง่นีเ้พือ่เป็นเกยีรตแิด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลดเ์พือ่
เป็นกำรเผยแพร่ศำสนำ ควำมสงูของยอดแหลมคอื 122.5 เมตร ใน
อดตีเป็นสิง่ กอ่สรำ้งทีส่งูทีส่ดุของเมอืงและหำ้มสรำ้งส ิง่กอ่สรำ้งใดสงู
กว่ำ ภำยในท ำกำรตกแต่งดว้ยศลิปะบำ  รอกซึง่นับว่ำแตกต่ำง กับ
โบสถค์รสิตอ์อรโ์ทดอกซท่ั์วไปและวหิำรแหง่นีย้ังเป็นทีเ่ก็บพระศพของรำชวงศโ์รมำนอฟ เริม่ตน้จำกพระเจำ้ปี
เตอรม์หำรำชเป็นองคแ์รก จนกระท่ังถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทำ้ยของรำชวงศ ์จำกนัน้ น ำท่ำนถ่ายรูปดา้นนอกกับ 
มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรำ้งในปี ค.ศ.1712 โดยมโีดมทองเป็น
เอกลักษณ์ ในอดตีวหิำรเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดำ ซึง่ตอ่มำไดรั้บกำรปรับปรุงเป็นโบสถห์นิ และ
ถกูสรำ้งใหม่อย่ำงงดงำมในสมัยพระเจำ้อเล็กซำนเดอร์ที ่1 ทีป่รำรถนำจะใหว้หิำรแห่งนี้เป็นวหิำรทีม่คีวำม
ยิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก พระองคจ์งึทุม่เททัง้ก ำลังคนและก ำลังทรัพยอ์ยำ่งมหำศำล เฉพำะยอดโดมใชท้องค ำ
แผ่นปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม ภำยในวหิำรประดับประดำดว้ยหนิอ่อน, และมำลำไคทห์ลำกส ีซ ึง่ใชเ้วลำ
กอ่สรำ้งยำวนำนถงึ 40 ปี  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที7่) 
                     หลงัทำนอำหำรค ำ่น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ักแรม พักผ่อนตำมอธัยำศยั 

   ทีพ่กั :  Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีส่ ี ่            พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ– พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ                                        
                                                                                                                                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที8่) 
น ำท่ำนเขำ้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจหรือพระราชวงัฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & 

WINTER PALACE) พระรำชวังอันยิง่ใหญ่ที่สรำ้งขึน้และเปลีย่นแปลงหลำยครัง้จนถงึปี ค.ศ. 1732 สถำปนิก

ชำวอิตำเลี่ยน, บำร์โตโลมิโอ ฟรำนเชสโก รำสเตรลี ่

ออกแบบดแูลกำรก่อสรำ้งจนถงึปีค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของ

พระนำงแคทเธอร ์ รีน มหำรำชนีิอดตีที่ประทับของซำรแ์ห่ง

รัสเซยี ประกอบดว้ยหอ้งต่ำงๆ ถงึ 1,057 หอ้ง มีบันได 117 

แห่ง เป็นทีเ่ก็บสมบัตลิ ้ำคำ่ของรำชวงศ ์รวมทัง้สมบัตจิำกทั่ว

โลกมำกมำย ชมภำพเขยีนของจติรกรเอกชัน้เยี่ยมของโลก

มำกมำย อำทิเช่น ไมเคลิ แองเจลโล, ลโีอนำโดดำรว์นิชี่, 

รำฟำเอล, แรมบร๊ำน, เอลเกรโก,้ แวนโก๊ะห,์ ปิกัสโซ่และ

ศลิปินอืน่ๆ รวมทัง้หอ้งส ำคญัตำ่งๆ รวมถงึหอ้งมำลำไคท้ ์ 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที9่)  

บ่ำย  น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอื เปโตรควา
เรสต ์(PETERHOF) รมิฝ่ังทะเลบอลตคิสรำ้งในปี ค.ศ.1705 ในสมัย
พระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช ซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีพ่ักผ่อนส ำหรับล่ำสัตวใ์นฤดู

รอ้น โดยมีควำมประสงค์จะใหพ้ระรำชวังน้ีมีควำมงดงำมยิ่งกว่ำ
พระรำชวงัแวรซ์ำยสใ์นฝรั่งเศสเพือ่แสดงออกถงึควำมเจรญิรุ่งเรืองของ
รัสเซยี และเน่ืองจำกไดร้วบรวมสถำปนกิและชำ่งฝีมอืจำกประเทศต่ำงๆ

มำกมำยสิง่กอ่สรำ้งและสถำปัตยกรรมที่ตกแต่งดว้ยสถำปัตยกรรมแบบ  
บำร็อค และนีโอคลำสคิ ทีใ่ชป้ระดบัประดำหอ้งหับต่ำงๆ เช่น หอ้งบอล
รูม หอ้งทอ้งพระโรง ท่ำนจะตืน่ตำตืน่ใจกับประตมิำกรรมน ้ำพุอันโดด

เด่นอลังกำรดว้ยทองเหลอืงอร่ำม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยำนพฤกษำ
นำนำพันธุ ์

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที1่0)       
                         หลงัทำนอำหำรค ำ่น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ักแรม พักผ่อนตำมอธัยำศยั 
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   ทีพ่กั :  Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่1) 
น ำท่ำนเดินทำงไปยัง  พระราชวงัแคทเธอรีน  (CATHERINE 

PALACE) หรอืหมู่บำ้น พุชกิน้ (PUSHKIN VILLAGE) และบ่อยครัง้

ทีถู่กเรยีกวำ่ “หมูบ่า้น พระเจา้ซาร”์ เพรำะทีน่ี่เป็นเมืองที่พระเจำ้เซนต ์

ปีเตอรม์หำรำชทรง พระรำชทำนที่ดนิแก่พระนำงแคทเธอรีนซึง่เมืองน้ี

ถูกเปลีย่นชือ่เพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กวเีอกพุชกิน้ ในปีค.ศ. 1937 เพรำะกวี

เอกผูน้ี้เคยผ่ำนกำรศกึษำในโรงเรยีนทีเ่มอืงแห่งน้ี ตวัพระรำชวังสรำ้งขึน้

ในปี ค.ศ. 1756 โดยสถำปนิกชำวอติำเลีย่นผูท้ี่มี ชือ่เสยีง พระรำชวัง 

แห่งน้ีมคีวำมสวยงำมไม่แพพ้ระรำชวงัใดๆ ในโลก อสิระใหท้่ำนเดนิชมสวนอนัร่มรืน่งดงำมในสไตลฝ์รั่งเศส หรือช ้

อปป้ิงสนิคำ้พืน้เมอืงไดต้ำมอธัยำศยั 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที1่2)  

บา่ย น ำทำ่นออกเดนิทำงสูส่ถาณีรถไฟ เพือ่น ำท่ำนเดนิทำง กลับสูก่รุง
มอสโคว์ ออกเดนิทางจากเซนตปี์เตอร์สเบิรก์โดยรถไฟ
ความเร็วสูง Sapsan train เลขที่757* ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง (การเดนิรถไฟและเวลาออกเดนิทางอาจมี
การเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลา
และสภาพอากาศ) ***หำกมีเวลำจะน ำท่ำนไปช็อปป้ิงที่ Izmailovo 

Souvenir Market อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้*** 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที1่3) 
                     หลงัทำนอำหำรค ำ่น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ักแรม พักผ่อนตำมอธัยำศยั 

   ทีพ่กั :  Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่4) 

น ำท่ำนถ่ำยรูปกับมหาวหิารเซนต์เดอะซาเวยีร ์ หรือที่เรียกกันว่ำ มหาวหิารโดมทอง (St. Saviour 

Cathedral) เป็นวหิำรที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซยีและสูงที่สุดในโลก ตัง้อยู่ตัง้อยู่

รมิฝ่ังแม่น ้ำ Moskva เมอืงมอสโก ประเทศรัสเซยี สรำ้งขึน้ในสมัยของพระเจำ้

ซำรอ์เล็กซำนเดอร ์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตำแด่

พระเป็นเจำ้ทีท่รงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จำกสงครำมนโปเลยีน โดยมหำ

วหิำรเซนตเ์ดอะซำเวยีรใ์ชเ้วลำกอ่สรำ้งนำนถงึ 45 ปี 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที1่5)  

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเ้วลำท่ำนได ้

อสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเนมมำกมำย อำท ิเช่น BOSS, CALVIN KLEIN, 

NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ สมควรแก่เวลำน ำท่ำน
เดินทำงสู่ ท่าอากาศยานโดโมเดเดโว กรุงมอสโคว ์เพือ่เช็คอนิ
เดนิทางกลบัประเทศไทย  

18.25 น.       ออกเดนิทำงกลับสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบนิไทย Thai Airways      
                    เทีย่วบนิที ่TG975 
 

วนัทีห่า้           พระราชวงัแคทเธอรนี – Sapsan train – มอสโคว ์                                           อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

วนัทีห่ก         มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์– OUTLET  VILLAGE BELAYA DACHA          
                                                                                                                                       อาหารเชา้,เทีย่ง 
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 07.30 น.       ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิำพ 

*********************************** 

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ ำนวนดงักลำ่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ25ท่ำนและท่ำนยงัประสงคเ์ดนิทำงตอ่) โดยทำงบรษัิท

จะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณำช ำระมัดจ ำ ทา่นละ 20,000 บาท 

ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรุณำสง่พรอ้มเอกสำรช ำระมัดจ ำคำ่ทัวร ์

- คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทำง  

**ส าคญั** ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมีอำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลับ*) 

กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุและด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและเขำ้

เมอืงท่ำน**กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครัวหลำยท่ำน 

กรุณำแจง้รำยชือ่คูน่อนกบัเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งมีกำรแจง้ล่วงหนำ้ก่อนออกเดนิทำงตำมขอ้ตกลง 

มฉิะนัน้ถำ้แจง้หลงัจำกเจำ้หนำ้ทีอ่อกเอกสำรทุกอย่ำงเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิในสว่นน้ี 

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทัวรไ์ม่วำ่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไป

กบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้ง

คำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวันได)้ 

2. คำ่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมำตรฐำนหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส ำหรับพักหอ้งละ 2 ท่ำน กรณีพัก 3 ท่ำนตอ่หอ้ง หำกโรงแรมไมม่ี

หอ้ง TRP (3ท่ำน) อำจจ ำเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีำ่ใชจ้่ำยหอ้งพักเดีย่วเพิม่) 

หมำยเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมในรสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้

เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรสัเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีคร ือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้จากราคาขายและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอีา่ง

อาบน า้ ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทุกชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

วนัทีเ่จ็ด           ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ                                                                       
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4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และคำ่ประกนั

วนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณีน ้ำสมัภำระเกนิท่ำนตอ้งเสยีคำ่ปรับตำมทีส่ำยกำรบนิ

เรยีกเก็บ 

6. รำคำน้ีรวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทคำ่รักษำพยำบำลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ

ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

7.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 

8.บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วต่ำงๆ  

2. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คำ่ภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรมไปแลว้ 

5. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ   50 USD /ทา่น หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

7.คำ่วซีำ่และบรกิำรตำ่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซี่ารสัเซยี 

 

หมายเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดทัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพื่อควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกันระหว่ำงท่ำนลูกคำ้และ

บรษัิท ฯ และเมื่อท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรือค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 25 ท่ำน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำร

กอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯจะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ 

ทัง้หมด 

7. รำยกำรน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม 

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขำ้พัก  โดยมีหอ้งพักส ำหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกนั

ได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย14วนักอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่

ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 
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13. กำรประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเที่ยว ตำม

พ.ร.บ. กำรท่องเที่ยว เท่ำนัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทำงบรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์  (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกันสุขภำพในระหว่ำง

กำรเดนิทำงไดจ้ำกบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้ 

15. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่

ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่ำนใสห่นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ)เดนิทำงเพือ่กำรท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเขำ้-ออกใดๆ

ก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คนืคำ่ใชจ้่ำยใดๆทัง้สิน้ 
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