
 

  

 

 

 
 
 

 
 

นอนมอสโคว ์3 คนื และ อดตีเมอืงหลวงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 2 คนื 
 บนิภายใน...จากมอสโควส์ู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

 น ั%งรถไฟความเร็วสงูขากลบั...ไมเ่หนื%อย...(เที%ยวครบรส) 
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� เที�ยวทั�งมอสโคว ์และ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
� ชมเมืองมอสโคว ์จตัรุสัแดง รถไฟฟ้าใตดิ้นที�สวยที�สุดในโลก  
� เขา้ชมพระราชวงัเครมลิน ตน้กาํเนิดของประวตัศิาสตรร์สัเซีย 

� ชมละครสตัวอ์นัเลื�องชื�อของรสัเซีย (Russian Circus) 
� เที�ยวเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ พระราชวงัฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจ 

 

 

 
สะสมไมล ์��% 

BW… Russia – Moscow – ST.Petersburg 

7 DAYS  5 NIGHTS  BY TG 

เปิดประสบการณใ์หม่การบนิไทยบนิตรง สู่...มอสโคว์(ประเทศรสัเซยี) 

เดนิทางวนัที* + – -. เมษายน 0- 

มหาวิหารเซนตบ์าซิล, มอสโคว ์ จตัรุสัแดง, มอสโคว ์

พระราชวงัฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจ พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอร ์ ฮอฟ ลอ่งเรือ แม่นํ�ามอสโคว ์



 

  

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง    1 - 34 เมษายน 67 

 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว ์

��.�� น.  พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข " เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย เจา้หนา้ที� คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระต่างๆ 

/�.0� น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย โดยสายการบินไทย  เที�ยวบินที�  TG974 
/�./� น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย  (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าไทย 4 ชม.)  
 นําท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้นําท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโคว ์
คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (�) 
  นาํทา่นเขา้สูที่�พกั HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรอืเทียบเทา่ (คืนที� 3)  

  

วนัที�สองของการเดินทาง มอสโคว ์- พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์- พระราชวงัเครมลิน  
 ชมสถานีรถไฟใตด้นิ - มหาวิหารเซนตบ์าซิล(ดา้นนอก) - จตัรุสัแดง

หา้งสรรพสินคา้ GUM – พิเศษ... ชมละครสตัว ์(RUSSIAN CIRCUS) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�) 

นําท่านเขา้ ชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ6 นในปี ค.ศ.
//7� โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยริู โดลโกรูกี มีรบัสั �ง
ใหส้รา้งเพื�อใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที�
เป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ์ตามความเชื�อของชาวรสัเซีย 
เครมลินคือที�สถิตย์ของพระเจ ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็น
พิพิธภณัฑ ์และที�ตั6งสถานที�สาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหาร
ต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ�งก่อสรา้งอื�นๆอีกมากมาย 
นักท่องเที�ยวมาเยี�ยมชมเนื�องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที�ต่างกนั
ดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เครื�องแกว้ และหินอ่อน  
จากนั6นเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที�อยู่ในบริเวณ
พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑนี์6 เป็นสถานที�เก็บสมบติัลํ6าค่ากวา่ 7,��� ชิ6 น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื�อง
ป้องกนัตวั หมวก เสื6 อเกราะที�ใชร้บในสมรภูมิ เครื�อง เงิน ทอง เพชร พลอย เครื�องทรงของ 
กษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซึ�งหาดูไดย้ากยิ�ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ([) 
นาํท่านเที�ยวชมสถานีรถไฟใตด้ิน เป็นสถานีรถไฟใตดิ้นที�สวย
ที�สุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตดิ้นทาํใหผู้ค้น
สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั �วไป



 

  

 

 

สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นสิ�งก่อสรา้งที�ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิ�งใหญ่ตลอดจน
ประวติัศาสตรค์วามเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงามอนัเป็นเสน่หดึ์งดูดให ้

นําท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานที� 7 จอมโหด ศิลปะ
เป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม E ยอด เพื�อเป็น
อนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้
เป็นหอ้งสาํหรบัสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษที� /0 หอนาฬิกา ซ า
วิเออร์ ตั6งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง I� เมตร บนยอดมีดาว
แดง 0  แฉก  ที� ทํ ามาจากทับ ทิมห นัก  "�  ตัน  ซึ� งพรรค
คอมมิวนิสตนํ์ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบิKกเบนที�ลอนดอนแต่มีอายุมากกวา่  

จากนั6นนําท่านถ่ายรูปคู่กบัจตัุรสัแดง คําว่าสีแดงในความหมายรสัเซีย คือ สิ�งสวยงาม จตุัรสัแดงนี6 เป็น
ลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณส์าํคญัในประวติัศาสตรข์องรสัเซีย ไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา 
การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยัคริสต์ศตวรรษที� /� ปัจจุบันใชจ้ดังานในช่วงเทศกาล
สาํคญัๆ เช่นวนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั6งที� "  
นําท่านอิสระชอ้ปปิ6 งที� หา้งสรรพสินคา้GUM หา้งที�เก่าแก่และใหญ่ที�สุดในกรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 
สรา้งในปีค.ศ./LE0 เป็นอาคารสูง � ชั6น อาคารที�ออกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev ในรูปแบบที�

เรียกว่า Russian Revival มีหลงัคากระจกโคง้ โครงเหล็กใหแ้สงส่องเขา้มาใหค้วามสว่างแก่ตวัอาคารเพื�อ
ประหยดัพลังงาน มีรา้นคา้เปิดใหบ้ริการมากมายสาํหรบัใหผู้ที้�เดินทางหรือผูที้�ชอบการชอ้ปปิ6 งถึง "�� 
รา้นคา้ ดว้ยกนั เป็นหา้งสรรพสินคา้ที�ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จาํหน่ายสินคา้จาํพวกแบรนด์
เนม เสื6 อผา้ เครื�องสาํอาง นํ6าหอม และสินคา้ที�เป็นประเภทของที�ระลึก ซึ�งมีใหเ้ลือกกนัอย่างหลากหลาย
ทีเดียว 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (4) 
พิเศษ...หลงัจากนั�นนาํท่าน ชมละครสตัว ์เซอรค์สั (Russian Circus)การแสดงของสตัวแ์สนรูแ้ละโชว์
มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี  
� ช่วง ช่วงละ �� นาที และพกัอีก �� นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ 

 
 

 
 
 
 

หลงัจากนั�นนาํทา่นเขา้สูที่�พกั HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรอืเทียบเทา่(คืนที� 7) 

วนัที�สามของการเดินทาง มอสโคว ์– สนามบินภายในประเทศ – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
 พระราชวงัแคทเธอรนี – จตัรุสัพระราชวงั – อนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช 
 Decembrists’ Square – ถนนเนฟสกี�   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�) 



 

  

 

 

นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศ เพื�อเดินทางสูเ่มืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

โดยสายการบิน S7 AIRLINES เที�ยวบินที� …………. 

…….. น. ออกเดินทางสูเ่มืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์   
…….. น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ประเทศรสัเซีย 

เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ สรา้งโดยพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราช เมื�อ พ.ศ. ���� โดยตวัเมืองเริ�มสรา้งดว้ย
การถมทรายและหินเป็นจาํนวนมากเพราะวา่พื6 นที�เดิมของเมืองนั6นเป็นดินเลนของทะเล พระองคท์รงเลือก
ที�จะสรา้งเมืองที�บริเวณนี6 เพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและ
ประเทศอื�นๆไดง่้าย เพื�อการปฏิรูปรสัเซียใหท้ดัเทียมกบัประเทศอื�น ๆ ในยุโรปไดโ้ดยง่าย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
  นาํทา่นชมพระราชวงัแคทเธอรนี หรอื  พระราชวงัเยกาเจรนีา(Catherine Palace) ที�สวยงาม 
  แห่งหนึ�งในรสัเซียมีหอ้งต่างๆใหช้มนับรอ้ยแต่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชม
  หอ้งอาํพนั (แอมเบอรร์ูม) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที� /L  
  อนัประมาณค่ามิไดที้�ช่างเยอรมนั สรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษัตริยฟ์รีดริช
  ที� / แห่งปรสัเซีย ประกอบดว้ยแผ่นไมโ้อ๊กขนาดใหญ่หกชิ6 นเนื6 อที� /�� 
  ต.ร.ม. ประดบัอาํพนั I ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณีมีค่าจากอิตาลี หอ้งอาํพนัถูกสรา้ง 
  ขึ6 นใหม ่ในช่วง "� ปีที�ผ่านมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ /7" ลา้นดอลล่าร ์  
  นําท่านผ่านชม จตัรุสัพระราชวงั (Palace Square) ป้อมประภาคารอนุสาวรียป์ระวติัศาสตร ์ 
  อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราชผูเ้นรมิตเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์เป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงามและ 
  สมบรูณแ์บบมากที�สุดบนพื6 นที�บริเวณพระราชวงัฤดูหนาว เป็นจตุัรสัหลกัของเมืองเซนตปี์เตอร ์
  สเบิรก์ เช่นเดียวกบัจตุัรสัแดงในมอสโคว ์จตุัรสัแห่งนี6 ได ้ บนัทึกเหตุการณส์าํคญัๆไวห้ลาย 
  เหตุการณแ์ละอยูใ่นรายชื�อมรดกโลก เป็นผลงานการออกแบบผงัสถาปัตยกรรมของ Rastrelli 

ต่อจากนั6น นําท่านผ่านชม  อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Bronze Horseman) เป็นอนุสาวรียแ์ห่ง

แรกของนครเซ็นต์ปีเตอรส์เบิรก์ ประเทศรสัเซีย อนุสาวรียแ์ห่งนี6 ตั6งติด กั บ
แม่นํ6 าเนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน 
ก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองค์ แรกที�
ไดข้นานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั �งเศส Entienne 
Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีน 

มหาราช ภายหลงัจากการขยายดินแดนของประเทศไปจรดทะเลดาํสาํเร็จตามพระประสงคข์องพระเจา้ปีเต
อรม์หาราช โดยมีการสลกัพระนามไวที้�ฐานของหินแกรนิตดว้ยที�อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอร ์

มหาราช แห่งนี6 ยงัเป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง เช่น วิวของแม่นํ6าเนวา ดา้นหน้าของโบสถ ์เซ็นต์ไอแซค 
ตึกบญัชาการกองทพัเรือ และอาคารเถระ 

จากนั6นนําท่านผ่านชม Decembrists’ Square ในปี /E/� จตุัรัสแห่งนี6 ไดก้ลายเป็นจุดเริ�มตน้ของการ 
เปลี�ยนแปลงระบอบการปกครองของรสัเซียจาก ระบอบกษัตริยม์าเป็นคอมมิวนิสต ์ภายใตก้ารนําของเลนิน 

ย่ า นผูนํ้าพรรคบอลเชวิก จากนั6นนําท่านอิสระใหท่้านไดส้าํรวจหาซื6 อสินคา้ที� 
ถนนเนฟสกี�  (Nevsky Street)ถนนแห่งยา่นการคา้ที�สาํคญัของกรุงเซนต์ ปี



 

  

 

 

เตอรส์เบิรก์ เชิญท่านเลือกซื6 อหาสินคา้นานาชนิดเป็นของฝากของที�ระลึก 
คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (h) 
  เขา้สูที่�พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL *4 ดาวหรอืเทียบเทา่ (คืนที� [) 

   

 

วนัที�สี�ของการเดินทาง พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรโวเรสต(์ปีเตอรฮ์อฟ) – พระราชวงัฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (1) 

นํ า ท่ า น เข้ า ช ม  พ ร ะ ร า ช วั ง ฤ ดู ร ้อ น เป โต ร โว เร ส ต ์

(PETERHOF)หรือพระราชวังฤดูร ้อนปีเตอร์ฮอฟ  เป็น

พระราชวงัที�สวยงามและแตกต่างจากพระราชวงัอื�น ๆ พระราชวงั 

ตั6 งอยู่ ที� เมืองปีเตอร์ฮอฟ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศ

สหพนัธรฐัรสัเซีย  ตั6งอยู่ที�ริมอ่าวฟีนแลนด์ ฝั�งทะเลบอลติก พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ทรงสรา้งขึ6 น เพื�อใช้

ประโยชน์ในฤดูรอ้น สรา้งวงันี6 ในปี /�"� พระราชวงั ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวนัตก "E กิโลเมตร 

สถาปนิกคือ ฌอง บฟัติสต ์เลอบลองด ์และตกแต่งเพิ�มเติมโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ สรา้งอยูบ่นพื6 นที�ทาํเลที�

งามมาก บนเนินธรรมชาติ เปรียบดังพระราชวงัแวรซ์ายสที์�อยู่ริมทะเล การเสริมสรา้งนํ6าพุ ที�ซบัซอ้นบน

เนินดิน สวนนํ6าซึ�งมีบนัใดนํ6าตกขนาดใหญ่ ซึ�งเป็นส่วนที�มีความโดดเด่นที�สุด นอกจากนั6นยงัเสริมบารมี

ดว้ย รูปปั6นแซมซนัฉีกปากสิงโตดว้ยมือเปล่า 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (i) 

นําท่านเดินทางสู่  พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิ เทจ

(HERMITAGE MUSEUM)ชมภายในพระราชวัง ที�

ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า /,�0� ห้อง ปัจจุบัน

พระราชวังนี6 ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที� เก็บรวบรวมงาน

ศิลปะลํ6าค่าของโลกกว่า L ลา้นชิ6 น รวมทั6งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี�,  ปีกสั

โซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ สถานที�แห่งนี6 เคยใชเ้ป็นที�รบัรองการเสด็จเยือนรสัเซียของรชักาลที� 0 ของไทยใน

การเจริญสมัพนัธไมตรีไทย-รสัเซีย   พรอ้มทั6งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณร่์วมกบัพระเจา้ซารนิ์โคลสัที� " 

ของรสัเซียอีกดว้ย  

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (3j) 

  เขา้สูที่�พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL*4 ดาว (หรอืเทียบเทา่)(คืนที� 4) 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หา้ของการเดินทาง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – นั �งรถไฟความเรว็สูง - มอสโคว ์ 
 วิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร(์ดา้นนอก)–ถนนอารบทั–สนามบินโดโมเดโดโว 
 พิเศษ รบัประทานอาหารเยน็บนเรอื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(��) 

.......... น. นาํทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ เพื�อเดินทางกลบัสูเ่มืองมอสโคว ์
ด้วยรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Train 7nd Class No.......) 
ระยะทางรว่ม 1jj กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั �วโมง) 

.......... น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟเซนต์ ปีเตอรส์เบิรก์ 

.......... น. เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงมอสโคว ์

นําท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด ้านนอก) (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 
SAVIOUR) วหิารที�สรา้งขึ6 นเมื�อปี ค.ศ./L�E ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรที์� / เพื�อเป็นอนุสรณแ์ห่งชยั
ชนะและแสดงกตัญeุตาแด่พระเป็นเจา้ที�ทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใช้

เวลาก่อสรา้งนานถึง 70 ปี เป็นวิหารโดมทองที�ใหญ่ที�สุด
ในรสัเซีย ตั6งอยู่ใจกลางเมืองติดกบัแม่นํ6ามอสโคว ์รอบๆ 
วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษัตริยที์�
สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบนัวิหารนี6  ใชใ้นการประกอบ

พิธีกรรมสาํคญัระดบัชาติของรสัเซีย  
กลางวนั *** อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *** 

จากนั6นนําท่านเดินทางสู่ยา่นถนนอารบทั ชื�อถนนนี6 ปรากฏมาตั6งแต่
ศตวรรษที� /0 ในอดีตเป็นที�อยูข่องชนชั6นขุนนาง และศิลปินที�มีผู ้
อุปถมัภ ์ ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีตถนนอารบทัเป็นยา่นที�พกัของสมาชิกระดบัสงูของพรรคคอมมิวนิสต ์
ปัจจุบนัถนนอารบทั กลายเป็นถนนคนเดินที�มีชื�อเสียงที�สุดของรสัเซีย เป็นถนนคนเดินหา้มรถผ่าน และ
เป็นแหล่งของศิลปินและจิตรกร และเป็นแหล่งพบปะของผูค้นในเมือง รวมถึงยงัเป็นทั6งยา่นการคา้และ
แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของที�ระลึกต่างๆ และ รา้นกาแฟอีกดว้ย 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า บนเรอื (37) 



 

  

 

 

พิเศษ รบัประทานอาหารเยน็บนเรอืRadisson Cruiseเป็นเรือที�มีรปูลกัษณส์วยงามทนัสมยั ให้ทา่น

ได้รับประทานอาหารคํ*าพร้อมชมบรรยากาศแมนํ่ 2ามอสโคว์ และววิทิวทศัน์ในยามคํ*าคืน 

 
 
 
 
หลงัจากนั�นนาํทา่นเขา้สูที่�พกั HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรอืเทียบเทา่(คืนที� p) 

วนัที�หกของการเดินทาง        มอสโคว ์– ตลาดอิซมาลอฟสกี�  – สนามบิน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(�0) 

นําท่านเดินทางสู่ตลาดอิซมาลอฟสกี�  ตลาดศูนยก์ลางที�ใหญ่ที�สุดของเมือง และตลาดหตัถกรรมที�ใหญ่
ที�สุดในมอสโคว ์ใหท่้านไดอิ้สระชอ๊ปปิ6 งของฝากสินคา้พื6 นเมืองต่างๆมากมายที�มารวมไวอ้ยูที่�นี�  ไม่วา่จะเป็น
ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อําพันอันเลื�องชื�อ และของที�ระลึกต่างๆ 
มากมายที�เป็นงานหตัถกรรมอนัสวยงามของชาวรสัเซีย พรอ้มทั6งใหท่้านไดอิ้สระชมความสวยงามของเมือง
มอสโควอ์ยา่งเต็มที� 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั ** อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *** 
3p.[j น.  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินโดโมเดโดโว 

31.7p น. เดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที�ยวบินที� TG 975 
 

วนัที�เจด็ของการเดินทาง        กรุงเทพฯ (สุววรรณภูมิ) 

jh.[j น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
******************************************************************* 
**หมายเหต ุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 
 

 

 

วนัเดินทาง   1 – 34 เมษายน 7p63 

อตัราค่าบรกิาร 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุมากกวา่ 7 ปีขึ6 นไป เขา้พกัแบบไมมี่เตียง*** 
*** การเดินทางในแต่ละครั6งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จาํนวน 25 ท่านขึ6 นไป หากจาํนวนผูโ้ดยสารตํ �ากวา่ 20 ผูใ้หญ่ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิoในการเลื�อนการเดินทางหรือ เปลี�ยนแปลงราคา 
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิoในการเปลี�ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี�ยนแปลงราคาหลงัจากออกราคานี6 ไปแลว้ 
*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมที�ยุโรปอาจจะไมมี่ ลกูคา้จาํเป็นตอ้งจา่ยหอ้งพกัเดี�ยวเพิ�ม (Single)  
*** กรณีหอ้งพกัต่างประเภทกนั เช่น หอ้งคู่ 2 ท่าน/หอ้ง (Twin/Double) หรือ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) หรือ หอ้งพกัเดี�ยว (Single) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั หรือ คนละชั6น เนื�องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทหอ้งแต่ละ
ชั6นกนัไป แตกต่างกนั 
 
อตัรานี� รวม 
* ค่าพาหนะและนําเที�ยวตามรายการ  * ค่าตั yวโดยสารเครื�องบินตามรายการ 
* ค่าอาหารตามรายการ    * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
* ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  * ค่าหอ้งพกัโรงแรม " ท่านต่อหอ้ง 
* นํ6าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กิน �� กก. 
* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวติดว้ยอุบติัเหตุเท่านั6น คุม้ครองในวงเงินท่านละไมเ่กิน /,���,��� บาท  
(แบบกรุป๊ทวัร)์ เงื�อนไขเป็นไปตามกรมธรรมที์�ทางบริษัทฯ จดัทาํ 

 

อตัรานี� ไม่รวม!!! 
* ค่าทาํหนังสือเดินทาง  

* ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที�ไมร่ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

* ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย �% 
** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถิ�น  (โดยประมาณ�1ดอลลา่รส์หรฐั($USD) ตลอดทรปิ/คน)  
** ไมมี่แจกกระเป๋า / ไมมี่แจกนํ6าเปล่า 
* * ค่าภาษีนํ6ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมอีก!!!! 

 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตั ว ราคาไมร่วมตั ว 

ผูใ้หญ่ พกั �-� ท่าน/หอ้ง ��,�   บาท �",#   บาท 
เด็กอายตุาํกว่า �� ปี พกักบั � ผูใ้หญ่ ,�,�   บาท �",#   บาท 
เด็กอายตุาํกว่า �� ปี พกักบั � ผูใ้หญ่ 
มเีตยีง -",�   บาท �",#   บาท 

เด็กอายตุาํกว่า �� ปี พกักบั � ผูใ้หญ่ 
ไมม่เีตยีง -�,�   บาท ��,��  บาท 

หอ้งพกัเดี.ยวเพิ.มท่านละ  ,,-   บาท 



 

  

 

 

การชาํระเงินและการยกเลิก 

* บริษัทฯ ขอรบัเงินมดัจาํท่านละ "�,��� บาท หากท่านยนิดีมดัจาํการเดินทางแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืน
มดัจาํทั6งหมด (เนื�องจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ /��%) ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 
"� วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoในการคืนเงินทั6งหมดไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 
ค่ามดัจาํทวัรจ์ะถูกนําไปจา่ยค่าตั yวเครื�องบิน ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซึ�งไมส่ามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่
สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงื�อนไขตามนี6  
 
การยกเลิก 
 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6j วนัทาํการคืนค่ามดัจาํ 7j,jjj.- บาท. 
 แจง้ยกเลิกลว่งหนา้ [j-pj วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจาํทั�งหมด 7j,jjj.-บาท 

- กรณีออกตั tวแลว้ หากทา่นมีเหตบุางประการที�ไม่สามารถเดินทางได ้ บรษิทัฯขอสงวนสิทธิuในการคืนค่า
ตั tว(Non Refund)เนื�องจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกลว่งหนา้ 3-7i วนั ก่อนเดนิทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั�งหมดเพราะเป็นช่วงพีค  
(เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรอืถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศรสัเซีย บรษิทัฯจะไม่มีการ
คืนเงินทั�งหมด  

การสะสมไมลข์องสายการบิน 

* การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้0� % จากไมลป์กติ และสามารถสะสมไมลไ์ดใ้นเครือ 
Star Alliance ได ้0�% เช่นกนั 

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ที�จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื�องบิน นํ6าหนักไมเ่กินท่านละ ��   กิโลกรมั (หาก
นํ6าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ�มได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 
(สาหรบัผูโ้ดยสารชั6นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 
*กระเป๋าสาํหรบัหิ6 วขึ6 นเครื�อง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน � กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน //0 เซนติเมตร 
หรือ "0 เซ็นติเมตร (E.�0 นิ6 ว) x 56 เซนตเมตร ("/.0 นิ6 ว) x 46 เซนตเมตร (/L นิ6 ว) 
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องได ้แค่ท่านละ / ใบ/ท่านเท่านั6น และ หิ6 วขึ6 นเครื�องได ้/ ใบ/
ท่านเช่นกนั  
 
หมายเหต ุ
/. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoที�จะเลื�อนการเดินทางในกรณีที�ลกูคา้เดินทางไมถึ่ง "� ท่าน  
". ขอสงวนสิทธิoการเก็บค่านํ6ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรบัขึ6 นก่อนวนัเดินทาง 
�. ขอสงวนสิทธิoในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เนื�องจากสาเหตุต่างๆ 



 

  

 

 

7. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั6งสิ6 น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
0. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั6งสิ6 น หากวา่มีการนําสิ�งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสียดว้ย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั6งในประเทศและต่างประเทศ ซึ�งอยู่
นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
I. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วที�พาํนักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณที์�เหนือการณค์วบคุม 
�. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั6งสิ6 น หากเกิดสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง 
L. เมื�อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์ั6งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั6งหมด 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนี$ทางบริษัทฯ จะนําลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สําคญัมาก 

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที0) 

 

�. ยนืยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

�. คณะชื�อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

". จํานวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนื%องจากทางโรงแรมแจง้สาํหรบัเด็กที%อายตุ ั<งแต ่7 ปีขึ<นไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

).เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั-งไดอ่้านรายละเอียดเงื�อนการเดินทางทั-งหมด โดยครบถว้น 
 

2.ประเภทหอ้งพกั 
 ".� หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน(TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ � เตียง)หรือ(DBL) ............หอ้ง 

 ".�  หอ้งพกั � เด็กพกักบั � ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 "."  หอ้งพกั � เด็กพกักบั � ผูใ้หญ่…….....หอ้ง(มีเตียง) 

 ".)  หอ้งพกั � เด็กพกักบั � ผูใ้หญ่…….....หอ้ง(ไม่มีเตียง) 

 ".2หอ้งพกัผูใ้หญ่"ท่าน (TRP)เตียงเสริม ………..หอ้ง   

 ".8หอ้งพกั = ท่าน (SGL) ………หอ้ง 
 

8. อาหาร          ไม่ทานเนื- อววั  ไม่ทานเนื- อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสวิรติั 
อื�นๆ............................................................ 
 

9. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคยประเทศ....................................................... 



 

  

 

 

 

>.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้2@% (ถา้มี) ............................... 
 

A. ตอ้งการเลือกที�น ั �ง            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื�นๆ................................................. 

(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตไีด้เลย) 

 

 

 
ลงชื�อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
 
*** กรุณาส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 9 วนั หลงัจากทําการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 9 วนั*** 

 


