
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเดนของรายการ :  พักโรงแรมในเมอืง ประหยัดเวลาเดินทาง 

เนือ่งจากมอสโคว 

     และ เซนตปเตอรสเบริก การจราจรรถติดมาก 
มอสโคว พักโรงแรม 4 ดาว อินเตอรเชน 

ชมละครสัตวรัสเช่ียน เซอรคัส 

และชมโชวพื้นเมืองรัสเซีย พรอมการลาดินเนอร ในวังนิโคลัส พาเลซ 

เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมลได 50 % 
 

กําหนดการเดินทาง :   สิงหาคม – ธันวาคม 2561    

วันแรก     กรุงเทพฯ –  กรุงมอสโคว               (พฤหัสบดี) 

0700 น.   คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร D (เช็คอินกรุป) 



 

 

   สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก  

1010 น.   ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี TG 974 

1555 น.  ถึงสนามบินโดโมเดโดวา กรุงมอสโคว หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว 
2000 น.   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาท่ีพัก Radisson Blu Beloruskaya or Holiday Inn Sokolniki Hotel หรือเทียบเทา  

 

วันท่ีสอง                 กรุงมอสโคว                         (ศุกร) 

0700 น.  บริการอาหารเชาท่ีโรงแรม 

เชา นําทานเขาชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุดกําเนิดแหงประวัติศาสตร

รัสเซีย ท่ีมีอายุยาวนานกวา 850 ป ชม พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร ซึ่งเปนที่เก็บสมบัติล้ําคาของกษัตริย

รัสเซีย อันไดแก บัลลังคเพชร, บัลลังคงาชาง,ราชรถทองคํา,เครื่องบรรณาการจาก ราชวงศตางๆ ในยุโรป

รวมถึงไขอีสเตอรท่ีหาชมไดยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถอัสสัมชัญ, ปนใหญยักษ และหอระฆังพระเจาอีวานชม

ระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก  
1330 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

บาย นําทานชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียท่ียิ่งใหญ นําทานขึ้นสู

จุดสูงสุดของกรุงมอสโควท่ี “เนินเขาสแปโรว” แวะถายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว นําทานชม อารามชี โน

โวดิชีนี คอนแวนน เกาแกอายุกวา 300 ป ท่ีเคยเปนท่ีคุมขังพระนางโซเฟย และบรรดาเชื้อพระวงศฝายหญิง

ในประวัติศาสตรราชวงศโรมานอฟ ปจจุบันใชเปนสุสานสําหรบัสุภาพสตรีคนสําคัญๆ ระดับประเทศไมวาจะ

เปนอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซา กอบาชอพ ฯลฯ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ผานชมยานธุรกิจการคา จัตุรัสแดง ที่มีความสําคัญในหนาประวัติศาสตรการเมืองรัสเซีย วิหารเซ็นตบาซิล 

สัญลักษณของกรุงมอสโควท่ีสรางข้ึนโดยพระเจาอีวานจอมโหด ชอปปงท่ีหางสรรพสินคากุม (GUM) ที่มี

สินคาแบรนดเนมชื่อดังของยุโรปย่ีหอตางๆ นําทานชม วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร วิหารโดมทองท่ีใหญท่ีสุดใน

รัสเซีย ซ่ึงไดรับการบูรณะขึ้นใหมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปของกรุงมอสโคว จากน้ันนํา

ทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับสถาปตยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแตงประดับประดาภายในสถานีตางๆ ดวยกระจกสี หินออน ฯลฯ จน
ไดรับการยกยองวาเปนสถานีรถไฟใตดินแหงเดียวในโลกท่ีมีศิลปะท่ีงดงามยิ่ง  

1800 น.  นําทานชม ละครสัตวบรรลือโลก รัสเซีย ท่ีทานจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว  และกายกรรมที่จัดแสดงให  

ชมอยางตื่นเตน เราใจ   
2030 น.   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาท่ีพัก Radisson Blu Beloruskaya or Holiday Inn Sokolniki Hotel หรือ

เทียบเทา  

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสาม      กรุงมอสโคว                       (เสาร) 

 

 

 

 

 

 

0700 น.  บริการอาหารเชาท่ีโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสู โคโลเมนสโกเย (Kolomenskoye) พระราชวังไมซึ่งต้ังอยูริมฝง

แมนํ้ามอสควา เปนพระราชวังเกาแกที่สะทอนใหเห็นถึงการใชชีวิตของชนชั้นสูงใน



 

 

อดีต ท่ียังไมมีเครื่องอํานวยความสะดวก โดยจะตองพึ่งพาขาราชบริภารท่ีตองคอยรับใชใกลชิด ไมวาจะเปน
การตมนํ้าอุนใหเจานายอาบ ฯลฯ ต้ังแตสมัยพระเจา 
อเล็กซิสบิดาของพระเจาปเตอรมหาราช ซึ่งไดระดมชางฝมือเยี่ยมกวาสองแสนคนเพ่ือมาสรางพระราชวังแหง

นี้โดยเฉพาะ นอกจากน้ันบริเวณพระราชวังยังมีจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกหลายจุดอีกดวย 
1230 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น SITLOS RESTAURANT 
บาย จากน้ันนําคณะเดินทางสู OUTLET VILLAGE ชอปปงสินคาแบรนดดัง CALVIN KLEIN , ESPRIT , 

BENETTON ADIDAS, VANS, BOSS, GUCCI ฯลฯ  อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพื้นเมืองท่ี IZMAILOVO 
MARKET ตลาดนัดจตุจักรของกรุงมอสโคว ท่ีรวบรวมสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ไวจําหนายในราคาถูกสุด
สุดๆ ไมวาจะเปนนาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดก, ผาคลุมไหล, อําพัน ฯลฯ ตามอัธยาศัย  

 
 
 

 

 

 

 

1930 น.   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาท่ีพัก Radisson Blu Beloruskaya or Holiday Inn Sokolniki Hotel หรือ

เทียบเทา 

 

วันท่ีสี่       กรุงมอสโคว - เซนตปเตอรสเบิรก                   (อาทิตย) 

 

 

 

 

 

0800 น.  บริการอาหารเชาท่ีโรงแรม 
เชา  นําทานเดินสูสถานีรถไฟกรุงมอสโคว เพ่ือเดินทางสู นครเซ็นตปเตอรสเบิรก 

0930 น.  ออกเดินทางสูนครเซ็นตปเตอรสเบิรก โดยรถไฟความเร็วสูงซับซาน (SAPSAN)  

1320 น.  ถึงสถานีรถไฟ นครเซ็นตปเตอรสเบิรก รถโคชปรับอากาศรอรับ จากนั้นนําทานเดินทาสูภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชสู พระราชวังฤดูรอน ปเตอรฮอฟ หรือ วังเปโตร โวเรสต หลังจากทรุดโทรมไป

ในชวงสงครามโลกที่ 2 สมัยเยอรมันยึดครอง ก็ไดรับการบูรณะข้ึนมาใหมจนเกือบสมบูรณแบบ เปโตร โว



 

 

เรสต (ปเตอรฮอฟ) พระราชวังฤดูรอนของพระเจาปเตอรมหาราช ตั้งอยูอาวฟนแลนด หางจากตัวเมืองไป
ทางตะวันตก 29 กิโลเมตร โดดเดนเปนพิเศษ คือ น้ําพุอลังการ (ปดในฤดูหนาว) เดิมทีพระเจาปเตอรมหา
ราช สรางวังนี้ในป 1720 ตามแบบเรียบงายของสถาปนิก ฌอง บัฟติสต เลอบลองด ที่เห็นวิจิตรโออาใน

ขณะนี้เปนการตกแตงเพ่ิมเติมโดยซาลีนาอลิธซาเบธ รองรอยสไตลบาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจาปเตอร
และเลอบลองดยังคงมีให เห็น ปเตอรฮอฟ สรางอยูบนทําเลงามบนเนินธรรมชาติดุจดังแวรซายสริมทะเล 
การสรางน้ําพุซับซอนบนเนินดินเลนช้ืนแฉะเปนเรื่องท่ียากมากในสมัยน้ัน ดานหนาของพระตําหนักคือ สวน
น้ําซึ่งมีบันใดนํ้าตกใหญเปนสวนท่ีเดนท่ีสุด พรอมรูปปนแซมซันฉีกปากสิงโตดวยมือเปลา ณ สถานท่ีแหงนี้
เคยใชเปนท่ีรับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย จากนั้นนํา
คณะกลับเขาเมืองเซ็นตปเตอรสเบิรก  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1900 น.  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

2030 น. นําทานเขาท่ีพัก Holiday Inn Moskovski Hotel or Sokos Olympic Garden Hotel 

หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีหา      เซนตปเตอรสเบิรก                  (จันทร) 

0800 น.  บริการอาหารเชาท่ีโรงแรม 
เชา นําทานออกเดินทางสูเมือง พุชก้ิน เปนอีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง 

ของนครเซนตปเตอรสเบิรก ชมความงดงามของ "แคทเธอรีนพาเลซ"  
พระราชวังฤดูรอนท่ีมีชื่อเสียงมากแหงหนึ่งของโลก โดยพระราชวังนี้ถูก 
สรางข้ึนในชวงสมัย พระเจาปเตอรมหาราช หรือในชวงระหวาง 
ป1717-1723 และถูกสรางใหมในชวงระหวางป 1743-1756 แคทเธอรีน 
พาเลซ เปน พระราชวังหลวงอันสวยงาม เปนที่พักผอนในฤดูรอนของ 
พระมเหสีองคโปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชวังถูกสราง 
ขึ้นในสไตลสถาปตยกรรมแบบคลาสิก ตกแตงประดับประดาผนังหอง 
ดวยลายปูนปนตางๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก (เขียนภาพขณะที่ปูนยัง 

ไมแหง ถาเขียนผิดตองทุบทิ้ง ฉาบปูนใหมเขียนใหม) ท่ีมีความสวยงาม 
มาก พระราชวังแหงนี้มีหองหับตางๆ นับรอย โดยเฉพาะหองอําพัน  



 

 

(แอมเบอรรูม) ท่ีนํายางสนหลายรอยลานปมากรุผนังและเพดานในการ 
ประดับประดาหอง ท่ีนี่มีมูลคาการกอสราง / ทะนุบํารุงนับรอยลานเหรียญสหรฐั อิสระใหทานเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย  

1300 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําคณะเขาชม พระราชวังยูซุปปอฟ พาเลซ ของเจาชายฟลิกซ  ยูซุปปอฟ  ราชนิกูลผูวางแผนสังหาร

นักบุญคนบาป “รัสปูติน” ที่งดงามดวยเฟอรนิเจอรหรูหรานานาชนิด ชมโรงละครประจําพระราชวังท่ีตกแตง
ดวยกํามะหยี่สีแดงสดท่ียังคงรักษาเอาไวเปนอยางดี พรอมชมหองรัสปูติน สถานท่ีซึ่งจอมสะกดจิตผูแข็งแกรง
อยางรัสปูติน ตองเอาชีวิตมาทิ้งไวท่ีนี่  จากนั้นนําคณะชม มหาวิหารเซ็นตไอแซค ท่ีออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวฝร่ังเศส มองต แฟรร็อง ใชเวลาสรางถึง 40 ป ภายในวิหารประดับประดาดวยหินออน, และ มาลาไคท
หลากสี ยอดโดมทําดวยทองคําแผน หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเปนวิหารทรงโดมที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก  

 

 

 

 

 

 

1830 น.   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

2000 น.  นําทานเขาท่ีพัก Holiday Inn Moskovski Hotel or Sokos Olympic Garden Hotel 

หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีหก      เซนตปเตอรสเบิรก                    (อังคาร) 

0800 น.  บริการอาหารเชาท่ีโรงแรม 
เชา นําชมความยิ่งใหญของ พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว  

แรกเริ่มมีในป ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีนไดทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรป 
กวา 250 ชิ้น จึงตองสรางหองสําหรับเก็บ และแสดงภาพสวนพระองคข้ึน  
โดยท่ีพระนางเรียกหองแสดงภาพน้ีวา “เฮอรมิเทจ” มีภาพเขียนที่ทรง 
โปรดปรานกวา 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีคา งานที่มีคุณคา 
ถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาว สะสมตอเน่ืองกันมาเรื่อยๆ จนกระท่ัง 

รัชสมัยของพระเจานิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมูของสะสมท้ังหมด และได 
เปดเปนพิพิธภัณฑแหงแรกท่ีใหคนท่ัวไปเขาชมได ปจจุบันมีสิ่งของตางๆ  
ที่ทรงคุณคาจัดแสดงอยูเกือบ 3 ลานชิ้น เชน ภาพเขียนของจิตรกรเอก 
ของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี,่  ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโก และศิลปะ 
วัตถุลํ้าคาตางๆ อาทิเชน นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท รวมถึงวัตถุของ 



 

 

อียิปตโบราณ จากน้ันอิสระใหทานไดชอปปงยานถนนเนฟสกี้ ถนนประวัติศาสตรสรางข้ึนต้ังแตป 1710 มี
ความยาวกวา 4.5 กิโลเมตร เรียงรายไปดวยสถาปตยกรรมอันโดดเดน 

1300 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชม นครเซนตปเตอรสเบิรก หรือที่อาจเรียกวา เปโตรกราด หรือ  
เลนินกราด เปนเมืองทาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซีย  
จุดศูนยกลางแหงความเจริญที่เกาแกท่ีสุด สมัยท่ีเคยเรืองอํานาจในยุโรป 
ไดรับการขนานนามวา "หนาตางของยุโรป" เนื่องจากเปนหนึ่งในเมือง 
ที่มีความสวยงาม มีความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมตะวันตก 
 เมืองเซนตปเตอรสเบิรก น้ีถือไดวาเปนเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ประกอบดวย 44 เกาะ เช่ือมตอ
กันดวยแมนํ้าลําคลองอีฟ 
86 สาย สวยงามจนไดรับฉายาวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” นครแหงน้ีเคย
เปนเมืองหลวงเกาของรัสเซียมานานกวา 300ป ตัวเมืองไดรับการกลาว

ขานวาเปนนครที่สวยและสมบูรณมากท่ีสุดในดานงานสถาปตยกรรม
และผังเมือง นําทานแวะถายรูปท่ี อนุสาวรียพระเจาปเตอรมหาราชทรง
มา BRONZE HORSEMAN ซ่ึงเปนหน่ึงในสัญลักษณของเมือง สรางใน       
ป ค.ศ. 1768 – 1782 โดยคําสั่งของพระนางแคทเธอรีนมหาราช โดย
ศิลปนชาวฝรั่งเศส เอเตียน มอริส ฟาวโคเนต ฐานของอนุสาวรียเปน
หินขนาดใหญท่ีสุดที่ขนยายโดยมนุษย หนักถึง 1,500 ตัน จากนั้นนํา
ทานชมดานหนา มหาวิหารคาซาน ท่ีสรางข้ึนในสมัยพระเจาปเตอรม
หาราช ซึ่งเปนมหาวิหารออโธดอกซท่ีใหญที่สุดใน เซนตปเตอรสเบิรก 
เปนสถาปตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก มีลักษณะรูปทรงครึ่ง

วงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบ เนื่องจากสาเหตุ
หน่ึงมาจากเพราะตั้งอยูในใจกลางเมือง จึงทําใหประชาชน หรือ
นักทองเท่ียวพบเห็นไดงาย โดยดานหนาของมหาวิหารจะมี
สวนสาธารณะไวสําหรับเปนท่ีพักผอนของชาวรัสเซียอีกดวย นอกจากนี้
ยังมี ANICHKOV BRIDGE เปนสะพานเกาที่ 
แสดงถึงศิลปะการบังคับมา โดยมีรูปปน 4 อิริยาบถอยูบริเวณคอ
สะพานริมเขื่อนแมน้ําเนวา ผานชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร 
อนุสาวรียพระเจาปเตอรมหาราช ยอดกษัตริยของชาวรัสเซีย ทาเรือ
พาณิชยโบราณ, วิหารเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH) ท่ีสรางขึ้น

เพ่ือระลึกถึง พระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 3 จากนั้นชมเรือลาดตระเวน 
“ออโรรา” ที่จอดปลดประจําการ เปนอนุสรณแหงการปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงการปกครองคร้ังสําคัญของชาวรัสเซีย เรือลําน้ีเคยใชเปนเรือพระท่ีนั่งของผูแทนพระเจาซารที่สง
มารวมงาน พระราชพิธีราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ข้ึนเปนกษัตริยในรัชกาลที่ 6 
ของไทย  
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานชม  “ปอมปเตอร แอนด พอล” ซ่ึงในอดีตเคยใชเปนท่ีคุมขังนักโทษทางการเมืองเปนปอม
ปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับ นครเซ็นตปเตอรสเบิรก โดยพระบัญชาของยอดกษัตริย ปเตอรมหาราช  
ปจจุบันใชเปนสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโรมานอฟทุกพระองคจากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อ

สินคาพื้นเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัยท่ียาน  ถนนเนฟสกี้ ปรอสเปค 
1900 น.  นําทานชมโชวพ้ืนเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พรอมคอกเทล วอดกา และคาเวียร ใหชิมจนจุใจ 
2030 น.   บริการอาหารค่ํา แบบการลาดินเนอรพรอมเปยนโนบรรเลง ในพระราชวัง นิโคลัส พาเลซ  

  นําทานเขาท่ีพัก Holiday Inn Moskovski Hotel or Sokos Olympic Garden Hotel 

หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีเจ็ด    เซนตปเตอรสเบิรก – กรุงมอสโคว – กรุงเทพฯ                      (พุธ) 

 
 
 
 
 
0800 น.  บริการอาหารเชาท่ีโรงแรม 

 

จากน้ันนําทานเที่ยวชม โบสถ ST.NICOLAS CHURCH หนึ่งในมหาวิหารทีส่วยงามดวยศิลปะแบบบาร็อค 
จากน้ัน 



 

 

นําทานดินทางสู OUTLET VILLAGE อิสระใหทาน เลือกซื้อสินคา ตามอัธยาศัย  
1200 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
  จากน้ันเดินทางสูสนามบิน  

1440 น.  ออกเดินทางสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศรัสเซีย S7 040  
1610 น.  ถึงสนามบิน กรุงมอสโคว (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
1825 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975 

 

วันท่ีแปด      กรุงเทพฯ                  (พฤหัสบดี) 

0730 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 

 

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

 

กําหนดวันเดินทาง 

(คณะเดินทางอยางนอย 20 ทาน) 
ราคาผูใหญ เด็ก 2-12 ป พัก

กับผูใหญ 2 ทาน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปพักกับ

ผูใหญ 2 ทาน 

ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียว 

เพิ่ม 

6 – 13 กันยายน  

11 – 18, 18 – 25 ตุลาคม 

8 – 15 พฤศจิกายน 

15 – 22 พฤศจิกายน 

29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 

6 – 13 ธันวาคม 

 

 

88,000 

 

 

80,000 

 

 

74,800 

 

 

16,000 

 

27 ธันวาคม 2561 3 มกราคม 
2562       

 

ราคาโปรดสอบถาม 

 
 

หมายเหตุ 
จองและวางมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังการจองและชําระสวนท่ีเหลือกอน 

วันเดินทาง 21 วัน “เพ่ือยืนยันการเดินทาง และกรุณาสงแฟกซ ใบโอนเงินมาท่ีบริษัทฯ  



 

 

 

อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร (หมูคณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุงเทพฯ –  มอสโคว –  กรุงเทพฯ) 

       และเท่ียวบินภายในประเทศ ไซบีเรียน แอรไลน (S7) หรือ แอรโรฟลอต รัสเซ่ียน แอรไลน (SU) 

         (เซนตปเตอรสเบิรก –  มอสโคว) รวม 3 เท่ียวบิน 

  ต๋ัวรถไฟความเร็วสูงซับซาน (SAPSAN) ช้ัน 2ND CLASS 
 ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, คาธรรมเนียมน้ํามัน  

  คาที่พักโรงแรมช้ันหนึ่ง รวม 6 คืน  

     มอสโคว ท่ีโรงแรม Holiday Inn Sokolniki Hotel หรือเทียบเทา 

        เซนตปเตอรสเบิรก โรงแรม Holiday Inn Moskovski Hotel หรือเทียบเทา 

 คาอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ พรอมกาลาดินเนอร ในวังนิโคลัส พาเลส 

 คารถโคชปรับอากาศรับ-สงคณะ ตามรายการเดินทาง 
 คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ที่ระบุในรายการ รวมคาเขาชมละครสัตวรัสเซีย 
 คาบริการในการจัดนําเที่ยวอ่ืนๆ และมัคคุเทศกผูชํานาญงาน ตลอดการเดินทาง 
 คาประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงือ่นไขประกันกลุมในวงเงินทานละไมเกิน 1,000,000 บาท 
 คาทิปยกกระเปาในโรงแรม ทานละ 1 ใบ สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของลูกคาเอง 

อัตราคาบริการไมรวม 

 คาทิปไกดทองถ่ิน, คนขับรถทองถิ่น (ทานละ 45$ US ผูใหญ / เด็ก ราคาเดียวกัน) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย (ตามท่ีทานเห็นสมควรกับการไดรับบริการ) 

 คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% / คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 คาธรรมเนียมคาทําหนังสือเดินทาง 

  คาใชจายสวนตัว เชน อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท 

 คากระเปาสัมภาระที่เกินกวา 1 ใบ นําหนักจํากัดเพียง 23 กิโลกรัม  
      (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเขมงวดในเรื่องนํ้าหนักเกินอยางมาก) 

 

เงื่อนไขการจอง 
1. หนังสือเดินทางไทย ไมตองขอวีซาเขาประเทศรัสเซีย สามารถอยูไดไมเกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง 
     ตองเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 10 วันกอน
เดินทาง 



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย การ
ผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความลาชาของเท่ียวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบิน 
การเดินเรือรถไฟ พาหนะทองถิ่น และการถูกปฏิเสธใหเขาเมืองในตางประเทศ ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ตลอดจน 
     คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องการเจ็บปวย  การถูกทําราย การสูญเสีย ความลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ 

     เนื่องจาก บริษัทฯ ไดทําการสํารองจายคาบริการทั้งหมดใหกับตัวแทนกอนการเดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

    ตางประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ํามัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน 
5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหวางเดินทาง จะถือวาทานสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่ 
    จะไมคืนคาบริการที่ทานไมไดใช หรือแยกออกจากคณะ หากไมไดรับการแจงยกเลิกบางรายการของทานกอนการเดินทาง 
10 วัน 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ

บิน 

    บริษัทฯ ขนสง หรือหนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะดําเนินการ โดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

    แกลูกคา และจะคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ ตามความเปนจริงท่ีไดรับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน 

7. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดย 

    ผูมีอํานาจของทางบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

8. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทาง 
    ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ 

    ทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 

    การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

9. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
      ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของทางบริษัทฯ แลว 
 

การยกเลิก 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 31 วัน ชวงสงกรานตหรือเทศกาล เปน 45 วัน ไมคิดคาใชจายในการดําเนินการ 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30 วันขึ้นไป ชวงสงกรานตหรือเทศกาล เปน 25-44 วัน หักคามัดจํา ทานละ 30,000 บาท 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-15 วัน ชวงสงกรานตหรือเทศกาล เปน 20-24 วัน หักคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 8-10 วัน ชวงสงกรานตหรือเทศกาล เปน 14-19 วัน หักคาใชจาย 75% ของราคาทัวร 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-7 วัน ชวงสงกรานตหรือเทศกาล เปน 1-13 วัน   หักคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
- ผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากการถูกปฏิเสธจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเขาเมืองโดยเจตนา 
   ไมสุจริต หักคาใชจาย 100% 


