
 

 
BIG…รสัเซยี – มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 6 วนั 4 คนื 

นอนมอสโคว ์2 คนื และ  
อดตีเมอืงหลวงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 2 คนื 

เปิดประสบการณ์ใหมก่ารบนิไทยบนิตรง สู.่..มอสโคว(์ประเทศรสัเซยี) 
 บนิภายใน...จากมอสโควส์ู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
 น ัง่รถไฟความเร็วสงูขากลบั...ไมเ่หนือ่ย...(เทีย่วครบรส) 
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 ITINERARY MEAL HOTEL 
เชา้ กลางวัน เย็น 

1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ สนามบนิโดโมเดโดโว – มอสโคว ์    HOTEL 
MOSCOW 

2 
มอสโคว ์– พระราชวังเครมลนิพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์
รถไฟใตด้นิ – มหาวหิารเซนตบ์าซลิ(ดา้นนอก) จัตรัุสแดง – 
หา้งสรรพสนิคา้ GUM ชมละครสตัว ์(Russian Circus) 

   HOTEL 
MOSCOW 

3 
มอสโคว ์– บนิภายใน – เซนตปี์เตอรส์เบริก์ - พระราชวงัแคท
เธอรนี – ถนนเนฟสกี ้    

HOTEL  
St. 

Petersburg 

4 
พระราชวังฤดรูอ้นเปโตรโวเรสต ์(ปีเตอรฮ์อฟ) – พระราชวังฤดู
หนาวเฮอรม์เิทจ 

   
HOTEL  

St. 
Petersburg 

5 
เซนตปี์เตอรส์เบริก์ – รถไฟความเร็วสงู - มอสโคว–์วหิาร
เซนตเ์ดอะซารเ์วยีร(์ดา้นนอก) - ถนนอารบทั – สนามบนิโด
โมเดโดโว 

    

6 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ     

 เท่ียวทั้งมอสโคว ์และ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
 ชมเมืองมอสโคว ์จตัรุสัแดง รถไฟฟ้าใตด้ินท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลิน ตน้กาํเนิดของประวตัิศาสตรร์สัเซีย 
 ชมละครสตัวอ์นัเล่ืองช่ือของรสัเซีย (Russian Circus) 
 เท่ียวเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ พระราชวงัฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจ 

 

 

 
สะสมไมล ์50% 

 



 

 

วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – สนามบนิโดโมเดโดโว – มอสโคว ์

07.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย เจา้หนา้ที ่คอยให ้
การตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระตา่งๆ 

10.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ 
TG974 
17.10 น. ถงึสนามบนิโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซยี  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4 ชม.)  
 นําทา่นผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร แลว้นําทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุมอสโคว ์
 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (1) 
  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1)  
  

วนัทีส่องของการเดนิทาง มอสโคว ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอร ์- พระราชวงัเครมลนิ  
 ชมสถานรีถไฟใตด้นิ - มหาวหิารเซนตบ์าซลิ(ดา้นนอก) - จตัรุสัแดง

หา้งสรรพสนิคา้ GUM – พเิศษ... ชมละครสตัว ์(RUSSIAN CIRCUS) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
นําท่านเขา้ ชมพระราชวงัเครมลนิ (Kremlin) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1147 โดยมงกฎุราชกมุารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชายยรู ิโดลโกรูก ีมรัีบสั่ง
ใหส้รา้งเพือ่ใชป้้องกันศัตรู ในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที่
เป็นเหมอืนหัวใจของกรงุมอสโคว ์ตามความเชือ่ของชาวรัสเซยี 
เครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจา้ ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็น
พพิธิภณัฑ ์และทีต่ัง้สถานทีสํ่าคัญหลายแหง่ เชน่ สภาคองเกรส วหิาร
ต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสรา้งอื่นๆอีกมากมาย 
นักทอ่งเทีย่วมาเยีย่มชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีทีต่่างกัน
ดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่งแกว้ และหนิออ่น  
จากนั้นเขา้ชม พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร์ร ี่แชมเบอร์ (KREMLIN 
ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน 

พพิธิภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัตล้ํิาค่ากว่า 4,000 ช ิน้ เช่น 
ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสือ้เกราะที่ใชร้บใน
สมรภมู ิเครือ่ง เงนิ ทอง เพชร พลอย เครือ่งทรงของกษัตยิพ์ระ
เจา้ซารแ์ละซารน่ีาซึง่หาดไูดย้ากยิง่ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
นําทา่นเทีย่วชมสถานรีถไฟใตด้นิ เป็นสถานรีถไฟใตด้นิทีส่วย
ทีส่ดุในโลกแลว้ยังมคีวามลกึอกีต่างหาก รถไฟใตด้นิทําใหผู้ค้นสามารถเดนิทางไปไหนมาไหนได ้
สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตด้นิเป็นสิง่กอ่สรา้งทีช่าวรัสเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิห ้

กําหนดการเดนิทาง อตัราคา่บรกิาร 

28 มนีาคม – 2 เมษายน 62 59,900.- 

4 - 9 เมษายน 62 61,900.- 

6 - 10 เมษายน 62 65,900.- 

20 – 25 เมษายน 62 61,900.- 

2 – 7 พฤษภาคม 62 61,900.- 

 



 
เห็นถงึความยิง่ใหญต่ลอดจนประวัตศิาสตรค์วามเป็นชาตนิยิมและวัฒนธรรรมประเพณีอนัสวยงามอัน
เป็นเสน่หด์งึดดูให ้
นําทา่นถา่ยรปู มหาวหิารเซนตบ์าซลิ (ถา่ยรปูดา้นนอก) สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที ่4 จอมโหด 
ศลิปะเป็นแบบรัสเซยีโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพื่อ
เป็นอนุสรณ์มชียัชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อย่างเด็ดขาด 
ใชเ้ป็นหอ้งสําหรับสวดมนตใ์นสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่15 หอนาฬกิา
ซาวเิออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมดีาว
แดง 5 แฉก ทีทํ่ามาจากทับทมิหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิต์
นํามาประดับไวล้ักษณะคลา้ยหอบิ๊ กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุ
มากกวา่  
จากนัน้นําท่านถ่ายรูปคู่กับจตัรุสัแดง คําว่าสแีดงในความหมายรัสเซยี คอื สิง่สวยงาม จัตุรัสแดงนี้
เป็นลานกวา้ง เป็นเวทขีองเหตกุารณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี ไมว่่าจะเป็นงานเฉลมิฉลอง
ทางศาสนา การประทว้งทางการเมอืง จัตุรัสแดงสรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันใชจั้ดงาน
ในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันระลกึสงครามโลกครัง้ที ่2  
นําท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้งสรรพสนิคา้GUM หา้งทีเ่กา่แก่และใหญ่ทีส่ดุในกรุงมอสโคว ์ประเทศ
รัสเซยี สรา้งในปีค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชัน้ อาคารทีอ่อกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev 
ในรูปแบบทีเ่รยีกว่า Russian Revival มหีลังคากระจกโคง้ โครงเหล็กใหแ้สงส่องเขา้มาใหค้วาม
สวา่งแกต่ัวอาคารเพือ่ประหยดัพลังงาน มรีา้นคา้เปิดใหบ้รกิารมากมายสําหรับใหผู้ท้ีเ่ดนิทางหรอืผูท้ี่
ชอบการชอ้ปป้ิงถงึ 200 รา้นคา้ ดว้ยกัน เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่โตและสวยงาม มคีวามโดดเด่น 
จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง น้ําหอม และสนิคา้ทีเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึ 
ซึง่มใีหเ้ลอืกกนัอยา่งหลากหลายทเีดยีว 
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (4) 
พเิศษ...หลงัจากน ัน้นําทา่น ชมละครสตัว ์เซอรค์สั (Russian Circus)การแสดงของสัตวแ์สน
รูแ้ละโชวม์ายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี การแสดงจะม ี 
2 ชว่ง ชว่งละ 45 นาท ีและพักอกี 15 นาท ีระหวา่งพักจะมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ 

 
 
 
 
 
 

 
หลงัจากน ัน้นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง มอสโคว ์– สนามบนิภายในประเทศ – เซนตปี์เตอรส์เบริก์  
 พระราชวงัแคทเธอรนี – จตัรุสัพระราชวงั – อนสุาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หา

ราช 
 Decembrists’ Square – ถนนเนฟสกี ้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
โดยสายการบนิ S7 AIRLINES เทีย่วบนิที ่…………. 

…….. น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์   
…….. น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ประเทศรสัเซยี 

เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราช เมือ่ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมอืงเริม่
สรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจํานวนมากเพราะว่าพื้นทีเ่ดมิของเมอืงนัน้เป็นดนิเลนของทะเล 
พระองคท์รงเลือกที่จะสรา้งเมอืงที่บรเิวณนี้เพราะว่าตัวเมอืงมทีางออกทะเลบอลตกิและสามารถ

 



 
ตดิต่อไปทางยุโรปและประเทศอืน่ๆไดง้่าย เพือ่การปฏริูปรัสเซยีใหท้ัดเทยีมกับประเทศอืน่ ๆ ใน
ยโุรปไดโ้ดยงา่ย 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 นําท่านชมพระราชวงัแคทเธอรนี หรอื  พระราชวงัเยกาเจรนีา(Catherine Palace) ที่
สวยงาม แห่งหนึ่งในรัสเซยีมหีอ้งต่างๆใหช้มนับรอ้ยแต่ทุกท่านตอ้งไม่
พลาดชมหอ้งอําพัน (แอมเบอรร์มู) เป็นสดุยอดงานศลิป์ยคุศตวรรษที ่18 
อนัประมาณคา่มไิดท้ีช่า่งเยอรมนั สรา้งใหแ้กป่ราสาทของกษัตรยิฟ์รดีรชิ
ที ่1 แห่งปรัสเซยี ประกอบดว้ยแผ่นไมโ้อ๊กขนาดใหญ่หกชิน้เนื้อที ่100  
ต.ร.ม. ประดับอําพัน 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อัญมณีมคี่าจาก
อติาล ีหอ้งอําพันถกูสรา้งขึน้ใหม ่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคา
ประเมนิครา่วๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่ร ์  

  นําทา่นผา่นชม จตัรุสัพระราชวงั (Palace Square) ป้อมประภาคารอนุสาวรยีป์ระวัตศิาสตร ์ 
  อนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราชผูเ้นรมติเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและ 
  สมบรูณ์แบบมากทีส่ดุบนพืน้ทีบ่รเิวณพระราชวังฤดหูนาว เป็นจัตรัุสหลักของเมอืงเซนตปี์เตอร ์
  สเบริก์ เชน่เดยีวกบัจัตรัุสแดงในมอสโคว ์จัตรัุสแหง่นีไ้ดบ้นัทกึเหตกุารณ์สําคัญๆไวห้ลาย  
  เหตกุารณ์และอยูใ่นรายชือ่มรดกโลก เป็นผลงานการออกแบบผังสถาปัตยกรรมของ Rastrelli 

ต่อจากนั้น นําท่านผ่านชม อนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Bronze Horseman) เป็น
อนุสาวรยีแ์ห่งแรกของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ ประเทศรัสเซยี อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ตัง้ตดิกับแมน้ํ่าเนวา 
ดา้นหนา้ของโบสถ์เซ็นไอแซค ใกลส้ถานีรถไฟใตด้นิ ก่อสรา้งเป็น
อนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตรยิ์พระองค์แรกที่ได ้
ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส Entienne 
Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ภายหลังจากการขยายดนิแดนของประเทศไปจรดทะเลดําสําเร็จตามพระ
ประสงคข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยมกีารสลักพระนามไวท้ีฐ่านของหนิแกรนติดว้ยทีอ่นุสาวรยี์
พระเจา้ปีเตอรม์หาราช แหง่นีย้งัเป็นจดุชมทัศนยีภาพของเมอืง เชน่ ววิของแมน้ํ่าเนวา ดา้นหนา้ของ
โบสถ ์เซน็ตไ์อแซค ตกึบญัชาการกองทัพเรอื และอาคารเถระ 
จากนัน้นําทา่นผา่นชม Decembrists’ Square ในปี 1917 จัตรัุสแห่งนี้ไดก้ลายเป็นจุดเริม่ตน้ของ
การ เปลีย่นแปลงระบอบการปกครองของรัสเซยีจาก ระบอบกษัตรยิม์าเป็นคอมมวินสิต ์ภายใตก้ารนํา
ของเลนนิ ผูนํ้าพรรคบอลเชวกิ จากนัน้นําท่านอสิระใหท้่านไดสํ้ารวจหา
ซือ้สนิคา้ที ่ยา่นถนนเนฟสกี ้(Nevsky Street)ถนนแห่งยา่นการคา้ที่
สําคัญของกรุงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ เชญิท่านเลอืกซือ้หาสนิคา้นานาชนดิ
เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (7) 
  เขา้สูท่ ีพ่กั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL *4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่3) 
   

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรโวเรสต(์ปีเตอรฮ์อฟ) – พระราชวงัฤดหูนาวเฮอรม์เิทจ  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (8) 

นํ า ท่ า น เ ข ้า ช ม  พ ร ะ ร า ช ว ัง ฤ ดู ร้ อ น เ ป โ ต ร โ ว เ ร ส ต ์
(PETERHOF)หรอืพระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ เป็นพระราชวัง
ทีส่วยงามและแตกตา่งจากพระราชวังอืน่ ๆ พระราชวัง ตัง้อยูท่ีเ่มอืง
ปีเตอร์ฮอฟ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  
ตัง้อยู่ที่รมิอ่าวฟีนแลนด์ ฝ่ังทะเลบอลตกิ พระเจา้ปีเตอร์มหาราช 
ทรงสรา้งขึน้ เพื่อใชป้ระโยชน์ในฤดูรอ้น สรา้งวังนี้ในปี 1720 พระราชวัง ห่างจากตัวเมอืงไปทาง
ตะวันตก 29 กโิลเมตร สถาปนกิคอื ฌอง บฟัตสิต ์เลอบลองด ์และตกแตง่เพิม่เตมิโดย ซาลน่ีาอลธิ
ซาเบธ สรา้งอยูบ่นพืน้ทีทํ่าเลทีง่ามมาก บนเนนิธรรมชาต ิเปรยีบดังพระราชวังแวรซ์ายสท์ีอ่ยูร่มิทะเล 

 



 
การเสรมิสรา้งน้ําพ ุทีซ่บัซอ้นบนเนนิดนิ สวนน้ําซึง่มบีนัใดน้ําตกขนาดใหญ ่ซึง่เป็นสว่นทีม่คีวามโดด
เดน่ทีส่ดุ นอกจากนัน้ยงัเสรมิบารมดีว้ย รปูปัน้แซมซนัฉีกปากสงิโตดว้ยมอืเปลา่ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
นํ าท่ า น เ ดินทา งสู่  พ ร ะ ร า ช ว ัง ฤ ดูห น า ว เ ฮ อ ร์ม ิเ ท จ
(HERMITAGE MUSEUM)ชมภายในพระราชวั ง  ที่
ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง ปัจจบุนัพระราชวังนี้
ไดถู้กใชเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมงานศลิปะล้ําค่าของโลก
กวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อาท ิลี
โอนาโด ดาวนิซี,่  ปีกัสโซ, แรมบรันด,์ แวนโก๊ะ สถานทีแ่ห่งนี้
เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองการเสด็จเยอืนรัสเซยีของรัชกาลที ่5 ของไทยในการเจรญิสัมพันธไมตรไีทย-
รัสเซยี พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉายพระฉายาลักษณ์รว่มกบัพระเจา้ซารน์โิคลัสที ่2 ของรัสเซยีอกีดว้ย  

 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (10) 
  เขา้สูท่ ีพ่กั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL*4 ดาว (หรอืเทยีบเทา่)(คนืที ่4) 
   

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง เซนตปี์เตอรส์เบริก์ – น ัง่รถไฟความเร็วสงู - มอสโคว ์ 
 วหิารเซนตเ์ดอะซารเ์วยีร(์ดา้นนอก)–ถนนอารบทั–สนามบนิโดโมเดโด

โว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(11) 
.......... น. นําทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟ เพือ่เดนิทางกลบัสูเ่มอืงมอสโคว ์

ดว้ยรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Train 2nd Class No.......) 
ระยะทางรว่ม 800 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

.......... น. ออกเดนิทางจากสถานรีถไฟเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

.......... น. เดนิทางถงึสถานรีถไฟกรงุมอสโคว ์
นําท่านถ่ายรูปกบัวหิารเซนตเ์ดอะซารเ์วยีร(์ดา้นนอก) (THE 
CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) วหิารทีส่รา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจา้
ซาร์อเล็กซานเดอรท์ี่ 1 เพือ่เป็น
อนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดง
กตัญ�ุตาแด่พระเป็นเจา้ที่ทรง
ชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จาก
สงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลา
ก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิาร
โดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 
ตัง้อยู่ใจกลางเมืองตดิกับแม่น้ํามอสโคว์ รอบๆ วหิารจะมภีาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับ
กษัตรยิท์ี่สวยงามและเหมอืนจรงิปัจจุบันวหิารนี้ ใชใ้นการประกอบพธิีกรรมสําคัญระดับชาตขิอง
รัสเซยี  

กลางวนั *** อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *** 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูย่า่นถนนอารบทั ชือ่ถนนนี้ปรากฏมาตัง้แต่ศตวรรษที ่15 ในอดตีเป็นทีอ่ยู่
ของชนชัน้ขุนนาง และศลิปินที่มีผูอุ้ปถัมภ์ ต่อมาในสมัย
สหภาพโซเวียตถนนอารบัทเป็นย่านที่พักของสมาชิก
ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัท 
กลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของรัสเซยี เป็นถนน
คนเดนิหา้มรถผ่าน และเป็นแหล่งของศลิปินและจติรกร 
และเป็นแหลง่พบปะของผูค้นในเมอืง รวมถงึยังเป็นทัง้ยา่น
การคา้และแหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้อุปโภค
บรโิภค ของทีร่ะลกึตา่งๆ และ รา้นกาแฟอกีดว้ย 

15.30 น.  จนไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว 

 



 

BIG…รสัเซยี – มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 6 วนั 4 คนื 
(Moscow-St. Petersburg) 

เปิดประสบการณใ์หม่ การบนิไทยบนิตรง สู่...ประเทศรสัเซยี  
นอนมอสโคว ์2 คนื และ  

อดตีเมอืงหลวงเซนตปี์เตอรส์เปิรก์ 2 คนื 

18.25 น. เดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพฯ   โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 975 
 

วนัทีห่กของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ (สวุวรรณภมู)ิ 

07.30 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู.ิ.. โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
******************************************************************* 

**หมายเหต ุ รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง   28 มนีาคม – 2 เมษายน 2561 

 
วนัเดนิทาง   4 - 9 เมษายน 62 ,20 – 25 เมษายน 62 ,2 – 7 พฤษภาคม 62 

 
 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผูใ้หญ ่พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง 59,900 บาท 30,400 บาท 

เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี พักกบั 1 ผูใ้หญ ่ 53,900 บาท 30,400 บาท 

เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญ ่มเีตยีง 49,900 บาท 30,400 บาท 

เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญ ่ไมม่เีตยีง 46,900 บาท 27,430 บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  5,000 บาท 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผูใ้หญ ่พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง 61,900 บาท 32,400 บาท 

เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี พักกบั 1 ผูใ้หญ ่ 55,900 บาท 32,400 บาท 

เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญ ่มเีตยีง 51,900 บาท 32,400 บาท 

เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญ ่ไมม่เีตยีง 47,900 บาท 28,830 บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  5,500 บาท 

สะสมไมล ์50% 

อตัราค่าบรกิาร 

 



 
วนัเดนิทาง   6 - 10 เมษายน 62 

 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไป เขา้พักแบบไมม่เีตยีง*** 
*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จํานวน 25 ทา่นขึน้ไป หากจํานวนผูโ้ดยสารตํา่กวา่ 20 ผูใ้หญ ่
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** บรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลังจากออกราคานีไ้ปแลว้ 
*** กรณีทนีอน 3 ทา่น/หอ้ง บางโรงแรมทีย่โุรปอาจจะไมม่ ีลกูคา้จําเป็นตอ้งจา่ยหอ้งพักเดีย่วเพิม่ (Single)  
*** กรณีหอ้งพักตา่งประเภทกนั เชน่ หอ้งคู ่2 ทา่น/หอ้ง (Twin/Double) หรอื หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple 
Room) หรอื หอ้งพักเดีย่ว (Single) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั หรอื คนละชัน้ เนือ่งจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทหอ้ง
แตล่ะชัน้กนัไป แตกตา่งกนั 
 
อตัรานีร้วม 
* คา่พาหนะและนําเทีย่วตามรายการ  * คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิตามรายการ 
* คา่อาหารตามรายการ    * คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
* คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  * คา่หอ้งพักโรงแรม 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
* น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 30 กก. 
* คา่ประกนัอบุตัเิหตหุรอืเสยีชวีติดว้ยอบุตัเิหตเุทา่นัน้ คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
(แบบกรุ๊ปทัวร)์ เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมท์ีท่างบรษัิทฯ จัดทํา 
 
อตัรานีไ้มร่วม!!! 
* คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
* คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศพัท,์ ซกัรดี  
* คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
** ไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถิน่  (โดยประมาณ36ดอลลา่ร ์ตลอดทรปิ/คน)  
** ไมม่แีจกกระเป๋า / ไมม่แีจกน้ําเปลา่ 
* * คา่ภาษีน้ํามนัทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี!!!! 

 
การชําระเงนิและการยกเลกิ 
* บรษัิทฯ ขอรับเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท หากทา่นยนิดมีดัจําการเดนิทางแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทธใิน
การคนืมดัจําทัง้หมด (เนือ่งจากเป็นชว่งเทศกาล ทางสายการบนิและโรงแรม คดิคา่บรกิาร 100%) สว่นทีเ่หลอืชําระ
กอ่นเดนิทาง 20 วัน หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ 
ก็ตาม 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 
คา่มดัจําทัวรจ์ะถกูนําไปจา่ยคา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรมลว่งหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผูเ้ดนิทางยกเลกิ
หรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตามเงือ่นไขตามนี ้
 
 
 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผูใ้หญ ่พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง 65,900 บาท 32,400 บาท 

เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี พักกบั 1 ผูใ้หญ ่ 58,900 บาท 32,400 บาท 

เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญ ่มเีตยีง 54,900 บาท 32,400 บาท 

เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญ ่ไมม่เีตยีง 50,900 บาท 28,990 บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  5,500 บาท 

 



 
การยกเลกิ 
 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนัทาํการคนืคา่มดัจํา 20,000.- บาท. 
 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 30-50 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจําท ัง้หมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกต ัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืคา่ต ัว๋(Non Refund)เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1-29 วนั กอ่นเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดเพราะเป็นชว่งพคี  
(เทศกาลปีใหม)่  

 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศรสัเซยี บรษิทัฯจะ
ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 
* การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสารการบนิไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % จากไมลป์กต ิและสามารถสะสมไมลไ์ด ้
ในเครอื Star Alliance ได ้50% เชน่กนั 

 
 

กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระ 
* กระเป๋าใบใหญ ่(ควรมลีอ้ลาก/เข็นได)้ ทีจ่ะบรรทกุใสใ่ตท้อ้งเครือ่งบนิ น้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30   กโิลกรัม (หาก
น้ําหนักเกนิ ทางสายการบนิอาจจะเรยีกเกบ็คา่ระวางเพิม่ได)้ ควรใสก่ญุแจอยา่งหนาแน่น 
(สาหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดัหรอื Economy Class Passenger) 
*กระเป๋าสําหรับหิว้ขึน้เครือ่ง สายการบนิอนุญาตใหไ้ดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม และความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 
เซนตเิมตร หรอื 25 เซน็ตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเมตร (18 นิว้) 
* ในบางสายการบนิ มบีนิภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งได ้แคท่า่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นัน้ และ หิว้ขึน้เครือ่งได ้
1 ใบ/ทา่นเชน่กนั 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรตดิขดั  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากวา่มกีารนําสิง่ของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี
ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ หรอืโดนปฎเิสธการเขา้เมอืงทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
6. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ
หรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณ์ทีเ่หนอืการณ์ควบคมุ 
7. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
8. เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 
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