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วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ „สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย„ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล  
 (-/-/เยน็) 
 

07.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3เคาน์เตอร์ DThai Airways

โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
10.30 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ TG974 

  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 

 

 

 

 

 

 

16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย  ครองอนัดบัเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยโุรป เป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัวา่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองหน่ึง ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรม
ทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถซ่ึ์งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากกวา่ 200 แห่ง 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ส์ Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพของกรุง

มอสโคว ที่สามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทั้งหมด จึงท าใหเ้ลนิน ผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือกเนินเขาแห่ง
น้ีเป็นที่ตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้นที่ดงักล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวทิยาลยัมอสโคว ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัที่

เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัฐเซีย 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก SUN FLOWER PARK HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 

วันที่สอง เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน„โบถส์อัสสัมชัญ„พิพิธภัณฑ์อเมอร่ีแชมเบอร์„ จัตุรัสแดง 

ห้างสรรพสินค้า GUM„ถนนอาร์บัตสตรีท „ชมการแสดงละครสัตว์ (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากน้ัน ชมความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว์ ซ่ึงถือเป็นเมืองหลวงของ ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซียที่

ยิง่ใหญ่ น าท่านเขา้ชมพระราชวังเคลมลินสญัลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวยีต อนัเป็นจุดก าเนิดของ

ประวตัิศาสตร์รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที่น่ีเปรียบเสมือนหวัใจของกรุง  

มอสโคว ์อีกทั้งยงัเป็นที่ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไป
ประทบั ณ พระราชวงัเซนตปิ์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือวา่ที่น่ีเป็นที่สถิตยข์องพระเจา้ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑ ์

ที่ส าหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ ชมโบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงเก่าแก่ ที่ถือ

วา่ส าคญัที่สุดในเคลมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที่มีมาก่อนแลว้ 
ใชเ้พือ่ในการประกอบพธีิราชาภิเษก และการประกอบพธีิกรรมทางศาสนา 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากน้ัน น าท่านชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่ส าคญัใจกลางเมืองมอสโควส์ร้างในสมยัคริสศตวรรษที่ 17 ที่

เป็นศูนยร์วมเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

และยงัถือไดว้า่เป็นจตุัรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลกบริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานที่ส าคญั

ของประเทศ อีกหลายแห่งที่สามารถไดช้มอนัไดแ้ก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral) 
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สถานที่ที่ซ่ึงถูกยอมรับวา่สวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว ์จนไดรั้บการขนานนามวา่ “โบสถ์ลูกกวาด”สร้างขึ้น

ดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสนัสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 

(Postnik Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อีวานที่ 4 จอมโหด เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัมอง

โกลที่เมืองคาซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วจิิตรบรรจงของวหิาร จึงท าใหเ้ป็นที่พอพระทยัของพระเจา้อี
วานที่ 4 เป็นอยา่งมาก จึงมีค  าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จ แก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาทั้งสองขา้งทิ้งเสีย เพือ่ไม่ 

ใหส้ถาปนิคผูน้ี้สามารถสร้างส่ิงสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท าของพระองคใ์นคร้ังนั้น ส่งผลใหทุ้กคนขนาน
นามวา่ “พระเจา้อีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour clock tower)ที่ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะแนวโกธิค ปลายยอด

ถูกประดบัดว้ยดาว 5 แฉกที่ท  ามาจาก ทบัทิม โดยพรรคคอมมิวนิสตเ์ป็นผูป้ระดบัในปี ค.ศ.1995น าท่านเขา้ชม 

และชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้ากมุ (GUM Department store)สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์สร้าง

ในปี ค.ศ.1895ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า จ  าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม แบ

รนดด์งัที่มีช่ือเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุดชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro)ต่ืนตากบัการ

ผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยกีบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อน  
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เป็นตน้ น าท่านเดินทางไปยงั ถนนคนเดิน ถนนอารบัต 

(ArbatStreet)ที่ตั้งอยูใ่นใจกลางของแหล่งประวติั 

ศาสตร์ และถือวา่เป็นหน่ึงในยา่นโบราณที่สุดของมอส 
โคว ์ที่มีช่ือปรากฏในประวติัศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 

15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เตม็ไปดว้ยร้าน 
อาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่ง 

ชุมนุมของศิลปินอินด้ี ที่มาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใคร 

ยอมใคร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากน้ัน น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสตัวแ์สนรู้ และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรม 

มายากล ของ ละครสัตว์Circus Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบั 

เหล่าสตัวท์ี่ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดี หลงัจากจบการแสดง ท่านสามารถถ่าย 

ภาพกบัสตัวแ์สนรู้เพือ่เป็นที่ระลึกไดอี้กดว้ย 

**กรณลีะครสัตว์งดการแสดงซ่ึงบางกรณงีดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบ 

ล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่าบริการส่วนนี้ให้ 

ที่พัก Ibis Either Oktyabrskoe Poleหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย  

วันที่สาม  สถานีรถไฟความเร็วสูง „ เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก„ วิหารเซนต์ไอแซค „ป้อมปิเตอร์ และปอล  

 (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูงSapsan Fast Train 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม** 
เดินทางถึง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค (Saint Petersburg)เมืองที่ไดรั้บสมญานามวา่ “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”  

เพราะทศันียภาพที่สวยงามของเมือง เมืองน้ีสร้างโดยพระเจา้ซาร์ปิเตอร์มหาราช เม่ือ พ.ศ.2246 โดยตวัเมือง

เร่ิมสร้างดว้ยการถมทราย และหินเป็นจ านวนมาก เพราะวา่พื้นที่เดิมนั้นเป็นดินเลนทะเล เหตุผลในการทรง
เลือกทางออกทะเลบอลติค ที่สามารถติดต่อไปทางยโุรปและประเทศอ่ืนๆได ้เพือ่การพฒันาและปรับเปล่ียน  
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ประเทศรัสเซียใหท้ดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆได ้ต่อมา จึงไดรั้บสมญานามวา่ “หนา้ต่างแห่งยโุรป” เมือง เซนตปิ์

เตอร์สเบิร์ค เดิมมีช่ือวา่ เปโตรกราด Petrograd และ เลนินกราด Leningrad 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากน้ัน เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกที่สร้างในเมืองเซนตปิ์เตอร์สเบิร์ค 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1703ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 
122.5 เมตร ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบนัดา้นในเป็นพพิธิภณัฑท์ี่ใชเ้ป็นที่ฝัง

พระศพของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งราชวงศโ์รมานอฟ นอกจากน้ียงัมีภาพเขียน

ของนกับุญ รวมรูปพระแม่มารีศกัด์ิสิทธ์ิที่งดงาม อนัเป็นที่เล่ือมใสศรัทธาของคริสตศ์าสนิกชนของรัสเซีย  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ต่อจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วหิารที่ถือวา่ไดรั้บการตกแต่งอลงั

กาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบดว้ยทองค าแท ้100 กิโลกรัม และภายในใชหิ้นอ่อน และหินอ่ืน ๆ กวา่ 43 ชนิด ใน

อดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมท้ี่สถานที่แห่งน้ี จึงไดมี้การก่อสร้างขึ้นใหม่ ในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ในปี 

ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 
40 ปีมีการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตวัวหิารใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ ประดบั

ดว้ยประติมากรรมเหล็กอนังดงาม เป็นโบสถอ์อร์โทดอกซ์แห่งเดียวที่ประดบัประดาตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่ง

วจิิตรบรรจง และยงัเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่ชาวเมืองที่น่ีใหค้วามนบัถือเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากในอดีตตวัเมือง
ถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แต่มหาวหิารไอแซคแห่งน้ีกลบัไดรั้บความเสียหายเพยีงเล็กนอ้ย

เท่านั้น  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
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วันที่ส่ี           พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ „ พระราชวังฤดูหนาว „ พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ „  
                     โบสถ์หยดเลอืด        (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
 

 

 

 

   

 

ที่พัก Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 

 

  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวงัที่สวยงาม ที่

สร้างขึ้นในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวงัที่สรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมยันั้น ที่ช่ือวา่ ฟรานเชส
โก ราสเทรลล่ี และ เลอ บรอง ซ่ึงทั้งสองคนแบ่งกนัสร้างพระราชวงัน้ี โดยตวัภายในพระราชวงัเป็นหนา้ที่

หลกั ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส์ “บารอค”และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร์ห

มายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสร้างพระราชวงัอยา่ง
ประณีตเนน้การตกแต่งภายในที่เลือกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีน ้ ามนัเป็นหลกัดา้น

นอกจะเป็นหนา้ที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมาสร้างลานน ้ าพ ุโดยเฉพาะ ลานน ้ าพแุห่งน้ีถือเป็น

จุดหลกัของประสาทแห่งน้ีก็วา่ได ้ดว้ยความยิง่ใหญ่ตระการตาและแสงของพระอาทิตยก์ระทบผวิน ้ า และ
ขอบอ่างสีทองมนั รวมถึงบรรยากาศร่มร่ืนของตน้ไมน้านาพนัธุจึ์งท าใหเ้กิดภาพที่สวยงามราวกบัดินแดนใน

เทพนิยาย ** ในส่วนของน ้ าพทุางพระราชวงัจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือน
พฤษภาคม และอาจปิดท าการในวนัจนัทร์ส้ินเดือน หรือวนัจนัทร์กบัวนัองัคาร (2วนัติดต่อกนั) โดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวนัหยดุของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ในช่วงฤดูใบไมร่้วง และฤดูหนาว ในการ

เพิม่วนัหยดุ กรณีที่พระราชวงัฤดูร้อนปิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามความ
เหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขา้พระราชวงัอ่ืนที่เปิดหรือสถานที่อ่ืนๆในช่วงเวลาดงักล่าว** 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากน้ัน เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 1,050 หอ้ง สถานที่แห่งน้ี

เคยใชเ้ป็นที่รับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 5 ใน

การเจริญสมัพนัธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงของราชวงศโ์รมานอฟ ระหวา่งปี ค.ศ.1732 -1917 ตั้งอยู่

ระหวา่งท่าวงั กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียว และ ขาว ดว้ยสถาปัตยกรรมบารอค 

ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมในฐานะ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 

(TheState Hermitage Museum)ซ่ึงเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน 
รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก อยา่งเช่น ลิโอนาโด ดาวนิซ่ี,ปิกสัโซ่,แรมบรันด,์แวนโก๊ะ เป็นตน้ 

จดัเป็นพพิธิภณัฑท์ี่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหน่ึง **ในบางช่วงพระราชวงัอาจมีการปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ดงันั้นหากวนัที่เดินทางตรงกบัช่วงวนัปิดเขา้ชม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมได้
ตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขา้พระราชวงัอ่ืนที่เปิดหรือสถานที่อ่ืนๆในช่วงเวลาดงักล่าว** 

 
 

 

 
 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซ่ึงพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 3 

ทรงสร้างใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระราชบิดาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลิกทาส ดว้ย

ความหวงัดีต่อประชาชน ปรากฎวา่ชาวรัสเซียไม่เขา้ใจ เพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมีความเป็นอยูท่ี่จนลง 

เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตวักนัวา่แผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญิงชาวนาผูห้น่ึงติดระเบิดพลีชีพวิง่เขา้มาขณะ
พระองคเ์สด็จผา่น ต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถห์ยดเลือดมาจนถึง

ทุกวนัน้ี รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษที่ 16-17 มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยกบัวหิารเซนต์
บาซิลที่เมืองมอสโคว 
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วันที่ห้า           สถานีรถไฟความเร็วสูง „ เมืองมอสโคว์„ห้างสรรพสินค้าเวกัส„สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว 
 (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 
 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองมอสโควโ์ดยรถไฟความเร็วสูงSapsan Fast Train 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  

จากน้ัน น าท่านชม และชอปป้ิง ที่ ห้างสรรพสินค้าเวกัสVegas Shopping Mall หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ที่มิได้

เป็นเพยีงศูนยร์วมสินคา้หลากหลายประเภทเท่านั้น แต่รวมถึงเป็นจุดพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมืองมอสโค
วอีกดว้ยเพราะภายในหา้งยงัไดร้วบรวมร้านอาหารไวม้ากมาย  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

จากน้ัน  ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินโดโมเดโดโว ่มอสโคว 

18.40 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทย(TG)เที่ยวบินที่ TG 975 
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วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
 

 

   

 

 

 

 

07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
......................................................................................................................... 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา รสัเซีย มอสโคว ์เซ็นตปี์เตอรเ์บริก์6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟลท์บิน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

03 พ.ย. 61 08 พ.ย.61 TG974/TG975 54,900 54,900 53,900 6,000 

17 พ.ย. 61 22 พ.ย.61 TG974/TG975 54,900 54,900 53,900 6,000 

08 ธ.ค.61 13 ธ.ค.61 TG974/TG975 53,900 53,900 52,900 6,000 

22 ธ.ค.61 27 ธ.ค.61 TG974/TG975 53,900 53,900 52,900 6,000 

19 ม.ค.62 24 ม.ค.62 TG974/TG975 53,900 53,900 52,900 6,000 

09 ก.พ.62 14 ก.พ.62 TG974/TG975 48,900 48,900 47,900 6,000 

23 ก.พ.62 28 ก.พ.62 TG974/TG975 48,900 48,900 47,900 6,000 

** คณะเดินทางจาํนวน 30 ท่านต่อกรุป๊** 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิ ชัน้ประหยดั Economy Classไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สายการบนิไทย Thai 

Airway(TG) 

 ภาษีน้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.กระเป๋าถอืขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทกุมื้อตามรายการระบ,ุน้ําดื่มบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
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 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวคนไทย 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ ,การประทว้ง ,การจลาจล ,การนดัหยุดงาน ,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนียม รวมทัง้ทรปิ50USD/ท่าน 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถงึ 20 ท่าน ทางบรษิทัจะขอเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง หรอื

เปลี่ยนแปลงราคาค่าทวัรเ์พิม่ เพือ่ทาํการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง  

2.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 20,000 บาท สว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนัมิฉะนั้น

ถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง21วนั) 

3. กรณียกเลกิ 

3.1 ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางตอ้งทาํก่อนการเดินทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเตม็จาํนวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิท ัง้หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

4. กรณีเจบ็ป่วย 

4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของท่าน

ไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

ก่อนทาํการออกตัว๋หรอืชําระค่าทวัรเ์น่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

หากเกดิขอ้ผิดพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทกุกรณี 

โรงแรมที่พกั 
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 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะนําให ้

ท่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ  

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบเดี่ยว Singleหอ้งคู่ Twin/Doubleอาจจะ

ไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditionalหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอา่งอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กบัการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fairเป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ใน

การปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,

การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีใน

กรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,

เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน้ํามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลี่ยน ทางบรษิทั สงวนสทิธิ์ปรบัราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 
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 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอยีดทกุหนา้อย่างถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 


