
 

 

   

 

 

 

 

 

(Moscow-St. Petersburg) 
นอนมอสโคว ์2 คนื และ  

อดตีเมอืงหลวงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 2 คนื 
เปิดประสบการณใ์หม่การบนิไทยบนิตรง สู่...มอสโคว์(ประเทศรสัเซยี) 

 บนิภายใน...จากมอสโควส์ู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
 น ัง่รถไฟความเร็วสงูขากลบั...ไมเ่หนือ่ย...(เทีย่วครบรส) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 ITINERARY MEAL HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ - สนามบนิ
โดโมเดโดโว – มอสโคว ์    HOTEL 

MOSCOW 

2 

มอสโคว ์– วหิารเซน็ต ์เดอ ซาร์
เวยี - พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชม
เบอร ์-พระราชวังเครมลนิ - มหา
วหิารเซนตบ์าซลิ - จัตรัุสแดง – 
หา้งสรรพสนิคา้ GUM –ชมละคร
สตัว ์(Russian Circus) 

   HOTEL 
MOSCOW 

3 
มอสโคว ์– บนิภายใน - เซนตปี์
เตอรส์เบริก์ – พชุกิน้ พระราชวัง
แคทเธอรนี - Nevsky Prospekt 

   HOTEL  
St. Petersburg 

4 
พระราชวังฤดรูอ้นเปโตรโวเรสต(์ปี
เตอรฮ์อฟ) – พระราชวังฤดหูนาว
เฮอรม์เิทจ 

   HOTEL  
St. Petersburg 

5 

เซนตปี์เตอรส์เบริก์ –รถไฟหวั
ความเร็วสงู-มอสโคว ์– รถไฟใต ้
ดนิ – ตลาดอซิมาลอฟสกี-้
สนามบนิโดโมเดโดโว 

    

6 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ     

 เท่ียวทั้งมอสโคว ์และ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
 ชมเมืองมอสโคว ์จตัรุสัแดง รถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลิน ตน้กาํเนิดของประวตัศิาสตรร์สัเซีย 
 ชมละครสตัวอ์นัเล่ืองช่ือของรสัเซีย (Russian Circus) 
 เท่ียวเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัฤดหูนาว

เฮอรมิ์เทจ 

 

 

 

 

สะสมไมล ์50% 



 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว ์

07.30 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ี คอยให้

การตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระต่างๆ 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี  TG974 

17.10 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย  (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าไทย 4 ชม.) นําท่านผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้นําท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโคว ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (1) 

  นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรอืเทียบเทา่ (คืนท่ี 1)   

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง มอสโคว ์– วิหารเซนต ์เดอ ซารเ์วีย - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์
พระราชวงัเครมลิน - มหาวิหารเซนตบ์าซิล - จตัรุสัแดง  

 หา้งสรรพสินคา้ GUM พิเศษ... ชมละครสตัว ์(RUSSIAN CIRCUS) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นํ า ท่ า น เ ข้ า ช ม ด้ า น น อ ก  ม ห า วิ ห า ร เ ซ็ น ต์  เ ด อ  ซ า ร์

เวีย (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) หรือ วิหารโดม

ทอง สร้างขึน้เม่ือ ปี ค.ศ. 1883 เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสดุในรัสเซียและสงู

ท่ีสุดในโลก เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้Moskva 

สร้างขึน้ในสมยัของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ท่ี 1 เพ่ือเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะและเพ่ือขอบคณุพระ

เจ้าท่ีช่วยให้รสเซียรบชนะฝร่ังเศส จากสงคราม นโปเลียน มหาวิหารแห่งนีเ้คยถกูทําลายแตภ่ายหลงัได้

กาํหนดการเดินทาง อตัราค่าบรกิาร 

18 – 23 ตลุาคม 2561   (วนัปิยมหาราช) 63,900.- 

1 – 6 พฤศจกิายน 2561 

15 – 20 พฤศจกิายน 2561 

22 – 27 พฤศจกิายน 2561 

29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 

54,900.- 

6 – 11 ธนัวาคม 2561 54,900.- 



 

 

   

 

 

 

 

 

มีการระดมทุนสร้างขึน้มาใหม่ และใช้เป็นสถานท่ีหลกัในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็น

ศนุย์รวมจิตใจของประชาชน 

นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN 

ARMOURY CHAMBER)  ท่ีอยู่ ในบริเวณพระราชวัง เครมลิน 

พิพิธภัณฑ์น้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติลํ้าค่ากว่า 4,000 ช้ิน เช่น 

ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกันตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บใน

สมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิง่  

จากน้ันเขา้ชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.

1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มี

รับสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้

ธรรมดา ท่ีเป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาว

รัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบันพระราชวงัเครมลิน

เป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีสาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวาน

มหาราชและส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด 

ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวก

ตาตาร ์(มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งสาํหรบัสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 หอนาฬกิา

ซาวิเออร ์ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีทํามาจากทับทิม

หนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับไวล้ักษณะ

คลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอนแต่มีอายุมากกวา่  

จาก น้ันนํา ท่าน ถ่ายรูป คู่กับจัตุรัสแดง  คําว่ า สีแดงใน

ความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง 

เป็นเวทีของเหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตรข์องรสัเซีย ไม่ว่า

จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรสัแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 

17 ปัจจุบันใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่นวันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึก

สงครามโลกครั้งท่ี 2  

นําท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้GUM หา้งท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดในกรุงมอสโก ประเทศ

รสัเซีย สรา้งในปีค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารท่ีออกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev 

ในรูปแบบท่ีเรียกวา่ Russian Revival มีหลงัคากระจกโคง้ โครงเหล็กใหแ้สงส่องเขา้มาใหค้วามสวา่ง

แก่ตวัอาคารเพ่ือประหยดัพลงังาน มีรา้นคา้เปิดใหบ้ริการมากมายสาํหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบ

การชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น 



 

 

   

 

 

 

 

 

จาํหน่ายสินคา้จาํพวกแบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง น้ําหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก 

ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (4) 

 

พิเศษ...หลงัจากนั้นนาํท่าน ชมละครสตัว ์เซอรค์สั (Russian Circus)การแสดงของสตัวแ์สนรู ้

และโชวม์ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 

ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ 

 
 
 
 
 
 

หลงัจากนั้นนาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรอืเทียบเทา่(คืนท่ี 2) 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง มอสโคว ์–สนามบินภายในประเทศ - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พชุก้ิน– 
 พระราชวงัแคทเธอรนี –จตัรุสัพระราชวงั–อนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช 
 Decembrists’ Square - ถนนเนฟสก้ี  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ BOX BREAKFAST (5) 

นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศ เพ่ือเดินทางสูเ่มืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

โดยสายการบิน AERO FLOT AIRLINES เท่ียวบินท่ี SU0007 

08.50 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  (ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 1.25 ชม.) 

10.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ประเทศรสัเซีย 

เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์สรา้งโดยพระเจา้ซารปี์เตอร์มหาราช เม่ือ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเร่ิม

สรา้งดว้ยการถมทรายและหินเป็นจาํนวนมากเพราะว่าพ้ืนท่ีเดิมของเมืองน้ันเป็นดินเลนของทะเล 

พระองคท์รงเลือกท่ีจะสรา้งเมืองท่ีบริเวณน้ีเพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถ

ติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดง่้าย เพ่ือการปฏิรูปรสัเซียใหท้ดัเทียมกบัประเทศอ่ืน ๆ ใน

ยุโรปไดโ้ดยง่าย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองพุชก้ิน เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน 

(Catherine Palace)หรือหมู่บา้นพุชก้ิน (Pushkin Village)และ

บ่อยครั้งท่ีถูกเรียกวา่หมู่บา้นพระเจา้ซารเ์พราะท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีพระเจา้

ปีเตอร ์มหาราชทรงพระราชทานท่ีดินใหแ้ก่พระนางแคทเธอรีน ช่ือ

เมืองถูกเปล่ียนเพ่ือเป็นอนุสรณแ์ก่กวเีอกพุชก้ิน ในปี ค.ศ. 1937เพราะกวเีอกผูน้ี้เคยผ่านการศึกษา



 

 

   

 

 

 

 

 

ในโรงเรียนท่ีเมืองแห่งน้ี ตัวพระราชวงัสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียน ผูมี้

ช่ือเสียง และไดร้บัการยอมรบัวา่พระราชวงัแห่งน้ีมีความสวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัใด ๆ ในโลก 

  นาํทา่นชมพระราชวงัแคทเธอรนี หรอื  พระราชวงัเยกาเจรนีา(Catherine Palace) ท่ีสวยงาม 

  แห่งหน่ึงในรสัเซีย มีหอ้งต่างๆ ใหช้มนับรอ้ย แต่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมหอ้งอาํพนั (แอมเบอรร์ูม) 

  เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อนัประมาณค่ามิไดท่ี้ช่างเยอรมนั สรา้งใหแ้ก่ปราสาทของ 

  กษัตริยฟ์รีดริชท่ี 1 แห่งปรสัเซีย ประกอบดว้ยแผ่นไมโ้อก๊ขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร  

  ประดบัอาํพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณีมีค่าจากอิตาลี หอ้งอาํพนัถูกสรา้งข้ึนใหม ่

  ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าห ์ นําท่านผ่านชม  

  จตุัรสัพระราชวงั (Palace Square) ป้อมประภาคารอนุสาวรียป์ระวติัศาสตรอ์นุสาวรียพ์ระเจา้ 

  ปีเตอรม์หาราชผูเ้นรมิตเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและสมบรูณแ์บบมาก 

  ท่ีสุดบนพ้ืนท่ีบริเวณพระราชวงัฤดูหนาว เป็นจตุัรสัหลกัของเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เช่นเดียวกบั 

  จตุัรสัแดงในมอสโคว ์จตุัรสัแห่งน้ีไดบ้นัทึกเหตุการณส์าํคญัๆไวห้ลายเหตุการณแ์ละอยูใ่นรายช่ือ 

  มรดกโลก เป็นผลงานการออกแบบผงัสถาปัตยกรรมของ Rastrelli 

  ต่อจากน้ัน นําท่านผ่านชม  อนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Bronze Horseman) เป็นอนุสาวรีย์

  แห่งแรกของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ประเทศ  

  รสัเซีย อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งติดกบัแมน้ํ่าเนวา ดา้นหนา้ของ 

  โบสถเ์ซ็นไอแซค ใกลส้ถานีรถไฟใตดิ้น ก่อสรา้งเป็น 

  อนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองค์

  แรกท่ีไดข้นานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

ฝรัง่เศส Entienne Maurice Falconet ตาม

พระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ภายหลังจากการขยายดินแดนของ

ประเทศไปจรดทะเลดําสาํเร็จตามพระประสงคข์องพระเจา้ ปีเตอรม์หาราช โดยมี

การสลกัพระนามไวท่ี้ฐานของหินแกรนิตดว้ยท่ีอนุสาวรียพ์ระเจา้ปี เตอร์มหาราช

แห่งน้ียงัเป็นจุดชมทศันียภาพของเมือง เช่น  

ววิของแมน้ํ่าเนวา ดา้นหนา้ของโบสถ ์ เซ็นต์ไอแซค ตึกบัญชาการกองทัพเรือ 

และอาคารเถระ 

จากน้ันนําท่านผ่านชม Decembrists’  Square ในปี 1917 

จตุัรสัแห่งน้ีไดก้ลายเป็นจุดเร่ิมตน้ ข อ ง ก า ร 

เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของรัส เซียจาก ระบอบ

กษัตริยม์าเป็ นคอมมิวนิสต์ ภายใตก้ารนา ของเลนิน ผูน้ า

พรรคบอลเชวกิ 

จากน้ันนําท่านอิสระใหท่้านไดส้าํรวจหาซ้ือสินคา้ท่ียา่นถนน

เนฟสก้ี (Nevsky Prospekt)ถนนแห่งยา่นการคา้ท่ีสาํคญัของ



 

 

   

 

 

 

 

 

กรุงเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เชิญท่านเลือกซ้ือหาสินคา้นานาชนิดเป็นของฝากของท่ีระลึก 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (7) 

 เขา้สูท่ี่พกัPARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL *4 ดาวหรอืเทียบเทา่ (คืนท่ี 3) 
     

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรโวเรสต(์ปีเตอรฮ์อฟ)–พระราชวงัฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (8) 

นํ า ท่ า น เ ข้ า ช ม  พ ร ะ ร า ช วั ง ฤ ดู ร ้ อ น เ ป โ ต ร โ ว เ ร ส ต์  

(PETERHOF)หรือพระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ เป็นพระราชวงัท่ี

สวยงามและแตกต่างจากพระราชวงัอ่ืน ๆ พระราชวงั ตั้งอยู่ท่ีเมืองปี

เตอรฮ์อฟ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย  ตั้งอยู่

ท่ีริมอ่าวฟีนแลนด ์ฝัง่ทะเลบอลติก พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ทรงสรา้งข้ึน เพ่ือใชป้ระโยชน์ในฤดูรอ้น 

สรา้งวงัน้ีในปี 1720 พระราชวงั ห่างจากตวัเมืองไปทางตะวนัตก 29 กิโลเมตร สถาปนิกคือ ฌอง 

บฟัติสต ์เลอบลองด ์และตกแต่งเพ่ิมเติมโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ สรา้งอยู่บนพ้ืนท่ีทาํเลท่ีงามมาก 

บนเนินธรรมชาติ เปรียบดงัพระราชวงัแวรซ์ายสท่ี์อยูริ่มทะเล การเสริมสรา้งน้ําพุ ท่ีซบัซอ้นบนเนิน

ดิน สวนน้ําซ่ึงมีบนัใดน้ําตกขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุด นอกจากน้ันยงัเสริมบารมี

ดว้ย รูปป้ันแซมซนัฉีกปากสิงโตดว้ยมือเปล่าแลว้นําท่านเดินทางกลบัเซนตปี์เตอรส์เบิรก์   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาวเฮอรมิ์เทจ(HERMITAGE MUSEUM)ชมภายในพระราชวงั 

ท่ีประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1 ,050 ห้อง ปัจจุบัน

พระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้า

ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของ

โลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี,  ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ 

สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของ

รัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   

พรอ้มทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณร่์วมกบัพระเจา้ซารนิ์โคลสัท่ี 2 ของรสัเซียอีกดว้ย  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (10) 

  เขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL*4 ดาว (หรอืเทียบเทา่)(คืนท่ี 4) 
   

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ –นัง่รถไฟความเรว็สูง- มอสโคว ์– สถานี

รถไฟใตด้ิน –ตลาดอิซมาลอฟสก้ี -สนามบินโดโมเดโดโว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(11) 



 

 

   

 

 

 

 

 

07.10น. นาํทา่นเดินทางสูส่ถานนีรถไฟ เพ่ือเดินทางกลบัสูเ่มืองมอสโคว ์

ดว้ยรถไฟความเร็วสูง(Sapsan Train 2nd ClassNo.755) 

ระยะทางรว่ม 800 กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

11.15 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงมอสโคว ์

นาํท่านเท่ียวชมสถานีรถไฟใตด้ิน เป็นสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวย

ท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตดิ้นทําใหผู้ค้น

สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนทัว่ไปสถานี

รถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจน

ประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้

นักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมเน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละสถานีท่ีต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟ

ระยา้ เคร่ืองแกว้ และหินอ่อน  

กลางวนั ** อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *** 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ตลาดอิซมาลอฟสก้ี ตลาดศูนยก์ลางท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง และตลาด

หตัถกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในมอสโคว ์ใหท่้านไดอิ้สระชอ๊ปป้ิงของฝากสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆมากมายท่ีมา

รวมไวอ้ยู่ท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลุมไหล่, อาํพนัอนั

เล่ืองช่ือ และของท่ีระลึกต่างๆ มากมายท่ีเป็นงานหตัถกรรมอนัสวยงามของชาวรสัเซีย พรอ้มทั้งให้

ท่านไดอิ้สระชมความสวยงามของเมืองมอสโควอ์ยา่งเต็มท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 น.  จนไดเ้วลาอนัสมควร นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินโดโมเดโดโว 

18.40 น. เดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 975 

วนัท่ีหกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ (สุววรรณภูมิ) 

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
******************************************************************* 

**หมายเหต ุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง   9 – 14 สิงหาคม 2561  (วนัแม่แห่งชาต)ิ 

   13 – 18 กนัยายน 2561 

   1 – 6, 15 – 20, 22 – 27 พ.ย. 2561 

   29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 

   6 – 11 ธนัวาคม 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 54,900บาท 31,900 บาท 
เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 49,900บาท 31,900 บาท 
เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 
มเีตยีง 

49,900บาท 31,900 บาท 

เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไมม่เีตยีง 

40,900บาท 23,900 บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพ่ิมท่านละ  6,000บาท 

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

เปิดประสบการณใ์หม่ การบนิไทยบนิตรง สู่...ประเทศรสัเซยี  
นอนมอสโคว ์2 คนื และ  

อดตีเมอืงหลวงเซนตปี์เตอรส์เปิรก์ 2 คนื สะสมไมล ์50% 

อตัราค่าบรกิาร 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทาง   18 – 23 ตลุาคม 2561   (วนัปิยมหาราช) 

 
 
 
 
 
 
*** 

โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุมากกวา่ 7 ปีข้ึนไป เขา้พกัแบบไมมี่เตียง*** 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จาํนวน 25 ท่านข้ึนไป หากจาํนวนผูโ้ดยสารตํา่กวา่ 20 ผูใ้หญ่ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา 

*** บริษัทฯของสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหากสายการบินเปล่ียนแปลงราคาหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมท่ียุโรปอาจจะไมม่ี ลกูคา้จาํเป็นตอ้งจา่ยหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิม (Single)  

*** กรณีหอ้งพกัต่างประเภทกนั เช่น หอ้งคู่ 2 ท่าน/หอ้ง (Twin/Double) หรือ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) หรือ หอ้งพกัเด่ียว (Single) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั หรือ คนละชั้น เน่ืองจากโรงแรมอาจจะแยก

ประเภทหอ้งแต่ละชั้นกนัไป แตกต่างกนั 

 
อตัราน้ีรวม 

* ค่าพาหนะและนําเท่ียวตามรายการ  * ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 

* ค่าอาหารตามรายการ    * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

* ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

* น้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กิน 30 กก. 

* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวติดว้ยอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท  

(แบบกรุป๊ทวัร)์ เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมท่ี์ทางบริษัทฯ จดัทาํ 
 
 
 
 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 63,900บาท 32,900 บาท 
เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 56,900บาท 32,900 บาท 
เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 
มเีตยีง 

56,900บาท 32,900 บาท 

เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไมม่เีตยีง 

47,900บาท 24,900 บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพ่ิมท่านละ  6,000บาท 



 

 

   

 

 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม!!! 

* ค่าทาํหนังสือเดินทาง  

* ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

* ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถ่ิน  (โดยประมาณ 36 ดอลลา่ร ์ตลอดทรปิ / คน)  

** ไมมี่แจกกระเป๋า / ไมมี่แจกน้ําเปล่า 

* * ค่าภาษีน้ํามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก!!!! 
 

การชาํระเงินและการยกเลิก 

* บริษัทฯ ขอรบัเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท หากท่านยนิดีมดัจาํการเดินทางแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิใน

การคืนมดัจาํทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนท่ีเหลือ

ชาํระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไมว่า่ดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตาม 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจาํทวัรจ์ะถูกนําไปจา่ยค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไมส่ามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไมส่ามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามน้ี 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัทาํการคืนค่ามดัจาํ 20,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกลว่งหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจาํทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากทา่นมีเหตบุางประการท่ีไม่สามารถเดินทางได ้ บรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนค่าตัว๋(Non Refund)เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกลว่งหนา้ 1-29วนั ก่อนเดนิทางไม่สามารถคืนเงินคา่ทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรอืถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศรสัเซีย บรษิทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  
 

การสะสมไมลข์องสายการบิน 

* การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % จากไมลป์กติ และสามารถสะสมไมลไ์ด้

ในเครือ Star Alliance ได ้50% เช่นกนั 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ท่ีจะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเคร่ืองบิน น้ําหนักไมเ่กินท่านละ 30   กิโลกรมั 

(หากน้ําหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

*กระเป๋าสาํหรบัห้ิวข้ึนเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวข้ึนเคร่ืองได ้
1 ใบ/ท่านเช่นกนั  
 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไมถึ่ง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  

5. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการนําส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

8. เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  

(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะนําลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สําคญัมาก 

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยนืยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

3. จํานวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้สาํหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีขึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4.เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 
 

5.ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน(TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง)หรือ(DBL) ............หอ้ง 

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง(มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง(ไม่มีเตียง) 

 3.5หอ้งพกัผูใ้หญ่3ท่าน (TRP)เตียงเสริม ………..หอ้ง   

 3.6หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง 
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

อื่นๆ............................................................ 
 

7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคยประเทศ....................................................... 
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ................................................. 

(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตไีด้เลย) 

 

 

ลงช่ือ ผูจ้อง..................................................................................................... 

 

*** กรุณาส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากทําการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 
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