
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

ไฮไลทของโปรแกรม 

>> บินตรงการบินไทย พักโรงแรม Inter Chain ในเมือง 

>> เลาะรอบรั้วมอสโควเครมลิน ชมอดีตอันยิ่งใหญเกรียงไกรของรัสเซีย 

>> ฝากรอยเทาไวที่จัตุรัสแดง เก็บภาพกับโบสถลูกกวาดหลากสี 

>> ไมพลาดชม Circus การแสดงสัตวแสนรู & กายกรรมผาดโผน 

>> เช็คอินในรถไฟใตดินมอสโคว ที่ใครๆ ร่ําลือกันวาสวยนักสวยหนา 

>> ตามรอยประวัติศาสตรที่เซนตปเตอรสเบิรก เมืองที่ไดฉายา ราชินีแหงยุโรป

เหนือ 

>> สมมติตัวเองเปนซาร-ซารินา เดินเขาออกพระราชวังวันละหลายๆ ครั้ง 

>> พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ-พระราชวังแคทเธอรีน-พระราชวังฤดู

หนาว 

>> นั่ง Limo ชมเมืองเซนตปเตอรสเบิรกยามค่ําคืน 



 

กําหนดการเดินทาง  2-9 ส.ค./ 16-23 ส.ค./ 6-13 ก.ย./ 20-27 ก.ย./ 11-18 ต.ค./ 

25 ต.ค.-1 พ.ย.  

Day 1: กรุงเทพฯ-มอสโคว [TG974 10.30-16.15] 

Day 2: พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑอารเมอรี-่จัตุรัสแดง-วิหารเซนตบาซิล-หางกุม 

Day 3:         มอสโคว-เซนตปเตอรสเบิรก (เครื่องบิน)-พระราชวังแคทเธอรีน 

Day 4:         เซนตปเตอรสเบิรก-นั่งเรือไฮโดรฟรอย-พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส-นั่งรถกลับเซนต       

ปเตอรสเบิรก-พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ-นั่ง Limo ชมเมืองยามค่ําคืน 

Day 5: โบสถเซนตไอแซค-ปอมปเตอรและปอล-รถไฟความเร็วสูง-มอสโคว 

Day 6:         มอสโคว-ซากอรส-มอสโคว-ทัวรรถไฟใตดิน-โชวเซอรคัส 

Day 7: ถนนอารบัต-สนามบิน-กรุงเทพฯ [TG975 18.40-07.30] 

Day 8: กรุงเทพฯ 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-มอสโคว       

0730 นัดหมายคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 แถว D สายการบินไทย (Thai Airways- 

TG) มีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

1030 สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 นําทานเหิรฟาสูกรุงมอสโคว เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

1615 เดินทางถึงทาอากาศยานดามาเดียดาวา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระ 
ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารพื้นเมือง 

เขาที่พัก Holiday Inn Suschevsky Hotel หรือระดับใกลเคียง 

วันที่สอง มอสโคว        

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นเดินทางไปพระราชวังเครมลิน ตั้งอยูริมชายฝงแมน้ํามอสโคว และแมน้ําเนกลินนายา  มีรูปรางเปน

สามเหลี่ยมดานไมเทากัน สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประทับของพระเจาซารผูครองเมืองทุกพระองค จนกระทั่งสมัย
ของพระเจาปเตอรมหาราชที่ทรงยายเมืองหลวงไปอยูนครเซนตปเตอรสเบิรก จนเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง
มาเปนระบอบคอมมิวนิสตจึงไดยายเมืองหลวงกลับมา เขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ เริ่มกอสรางตามพระ
บัญชาของพระเจาอเล็กซานเดอรที่1 เพื่อเปนที่เก็บของสะสมของเจาชายมัสโควี ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุด
ของรัสเซีย เก็บของสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14-20 และนับเปนหนึ่งในสาม
พิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ (อีกสองแหงอยูที่อังกฤษ และอิหราน) 
ตัวอยางสิ่งของที่จัดแสดงไดแก ฟาแบรเช-ไขอีสเตอร ทําจากโลหะมีคาหรือหินแข็งตกแตงดวยอัญมณีและการลงยา 
ถือกันวาเปนงานอัญมณีชั้นหนึ่ง และไขฟาแบรเช ของราชวงศรัสเซียถือวาเปนกลุมงานศิลปะชิ้นเอกที่ไดรับการจาง
ชิ้นสุดทาย... บัลลังกเพชร-เปนของพระเจาอเล็กซิส โรมานอฟ (พระบิดาของพระเจาปเตอรมหาราช) สรางใน
ปค.ศ.1613 ประกอบดวยเพชร 999 เม็ด... มงกุฏโมนามาค-เปนของเจาชายแหงจักรวรรดิไบเซนไทน พระ
นาม คอนสแตนติน โมโนมาคุส ทําตั้งแตปค.ศ.1547 และถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติของพระเจาซารทุกพระองคที่
ตองใชสวมตอนทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบดวยคทาและลูกโลก... ราชรถของพระเจาบอริส โกดูนอฟ-



 
ไดรับเปนเครื่องบรรณาการมาจากเจมสที่1 แหงราชวงศอังกฤษในปค.ศ.1603 ทําจากไมโอกแกะสลัก ลอไม
สามารถเลี้ยวได... จากนั้นเดินเขาสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอันนันซิเอชั่น โบสถสวนตัวของพระเจาซาร 

โบสถอารคแอนเจน ไมเคิล  ที่เก็บพระศพของพระเจาซารและเจาชายทั้งหมด เขาชมภายในโบสถอัสสัมชัญ สรางโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน ตามพระบัญชาของพระเจาอีวานที่3 เจาชายแหงมัสโควี ภายนอกเปนสถาปตยกรรมแบบยอด
โดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโก และภาพไอคอน เปนภาพประวัติของพระเยซู ภาพพระแมมาเรีย พระ
บุตร พระจิต ภาพนักบุญที่ทําความดีที่หลังการเสียชีวิตไดไปอยูในสวรรค และไปถายรูปเปนการปดทายกับ ปนใหญ

พระเจาซาร ทําดวยบรอนซ น้ําหนัก 40 ตัน ระฆังพระเจาซาร น้ําหนัก 210 ตัน 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน 

 จากนั้นไปชมจัตุรัสแดง เวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรรัสเซีย สรางในคริสตศตวรรษที่ 17 ถายรูปกับ

สถาปตยกรรมตางๆ ที่อยูรายรอบจัตุรัสแดง ไดแก เขาชมวิหารเซนตบาซิล สรางในสมัยพระเจาอีวานที่4จอม
โหด ดวยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนักทองเที่ยวเรียกกันวา โบสถลูกกวาด... 
หอนาฬิกาซาวิเออร เปนศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทํามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน... หางกุม 
หางที่ใหญโตและสวยงาม จําหนายสินคาหลากหลายชนิด เปนสถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางมาต้ังแตป
ค.ศ.1895… สุสานเลนิน เปนที่เก็บศพของเลนิน สรางดวยหินออนสีแดง 

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารรัสเซีย 

เขาที่พัก Holiday Inn Suschevsky Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม มอสโคว-เซนตปเตอรสเบิรก       

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางไปทาอากาศยานดามาเดียดาวา นั่งเครื่องบินตอไปนครเซนตปเตอรสเบิรก (เวลาบินจะแจงให
ทราบ 1 สัปดาหกอนการเดินทาง) 

 จากนั้นเดินทางสูพุชกิ้น หรือที่รูจักในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเปนที่พักในฤดูรอนของราชวงศที่สวยงาม และเปนบานที่

รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค เปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร คือ เมื่อ
วันที่  2 เมษายน 1917 พระเจานิโคลัสที่  2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกจับตัวจากกลุมของคณะปฏิวัติ 
กลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟที่ยาวนานกวา 200 ปจากนั้น
เดินทางสูพุชกิ้น หรือที่รูจักในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเปนที่พักในฤดูรอนของราชวงศที่สวยงาม และเปนบาน 

 เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารรัสเซีย ซึ่งเปนภัตตาคารที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูติน เคยใชเปนสถานที่ฉลองวัน
เกิด 

บาย นําทานเขาชมพระราชวังฤดูรอนแคทเธอรีน ที่เริ่มสรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราชใหเปนที่พักผอนของมเหสี
องคโปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ตอมาก็ยกใหพระธิดาอลิซาเบธ ในป 1741 ไดตกแตงทําใหพระราชวังหรูหรา



 
มากขึ้นและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแตงเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเปนอาคาร 2 ชั้น มีหองพักผอน 50 
หอง อาทิ หองโถงใหญ เปนหองที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หนาตางประดับประดา
ดวยกระจก เทียน ปดทองอรามตามรูปแบบศิลปะบารอก... หองอําพัน เปนหองที่มีความสวยงามที่สุดไมควรพลาด
ชม ไมวาจะเปนผนังหรือรูปภาพประดับก็นําอําพันมาตกแตงทั้งหมด... หองอาหารค่ําสีเขียว ออกแบบโดย 
Charles Cameron เปนหองที่มีลักษณะเดนดวยศิลปะคลาสสิก ใหโทนสีสวาง มีปูนปนแกะสลักซึ่งสวยงาม
มากตกแตงอยู... จากนั้นเดินทางเขาสูนครเซนตปเตอรสเบิรก 

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน 

เขาที่พัก Holiday Inn Moskovskie Vorota Hotel หรือระดับใกลเคียง  

 
 

 

 

 

 

วันที่ส่ี  มอสโคว 

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสูพระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรสโดยเรือไฮโดรฟรอย ใชเวลาเพียง 30 นาที แตทานจะ
ไดชมเมืองเซนตปเตอรสเบิรกจากกลางแมน้ําเนวา กอนจะเดินทางออกสูอาวฟนแลนด และจอดที่ทาเรือ
ของพระราชวังในสวนตอนลาง พระราชวังเปโตรวาเรส หรือปเตอรฮอฟ เปนพระตําหนักชายฝงของกษัตริย
รัสเซีย ใชเพื่อพักผอนและลาสัตวในฤดูรอนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบดวยพระราชวัง น้ําพุ สวน
ตอนลาง สวนตอนบน เปนหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ําพุที่ลดหลั่นกันถึง 27 
ขั้น เปรียบเสมือนแสดงความยินดีตอชัยชนะและยกยองในความกลาหาญของทหารชาวรัสเซียและทหารเรือ
อันยิ่งใหญ น้ําพุตกแตงดวยรูปปนถึง 255 ชิ้น มีน้ําพุใหญที่สุดและรูปปนแซมซันกําลังงางปากสิงโตที่มีชื่อเสียง 
สูง 21 เมตร ฝมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อใชเปนสัญลักษณครบรอบ 25 ปแหง  ชัยชนะ
เหนือสวีเดนที่ทุงโปลตาวา นําทานเขาชมภายในพระราชวัง เปนอาคาร 2 ชั้น ประกอบดวยหองพักผอน 26 
หอง อาทิ หองเตนรําที่หรูหราฟูฟาดวยศิลปะบารอก... หองทองพระโรงใหญเปนหองที่ใหญที่สุดในพระราชวัง
... หองรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปนชาวอิตาลีจํานวน 368 รูป... 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารทองถิ่น  

บาย เดินทางกลับเขานครเซนตปเตอรสเบิรกโดยรถโคช จากนั้นเขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) 

ซึ่งประกอบไปดวยอาคาร 5 หลัง สรางเชื่อมตอกันทําใหพระราชวังมีเนื้อที่กวางใหญ เปนพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุด
ของประเทศรัสเซีย มีสิ่งของทรงคุณคาจัดแสดงอยูเกือบ 3 ลานชิ้น... เริ่มขึ้นเมื่อป ค.ศ.1764 พระนางแคท
เธอรีนไดทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกวา 250 ชิ้น จึงตองสรางหองสําหรับเก็บและแสดงภาพสวนพระองคขึ้น 
โดยพระนางเรียกหองแสดงภาพนี้วาเฮอรมิเทจ เมื่อพระนางสวรรคตในปค.ศ.1796 ก็มีของสะสมอยูมากมาย
โดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกวา 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีคา งานที่มีคุณคาถูกเก็บสะสม
ในพระราชวังฤดูหนาวสะสมตอเนื่องกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจานิโคลัสที่ 1 มีการจัด
หมวดหมูของสะสมทั้งหมด วันที่ 7 กุมภาพันธ 1852 พิพิธภัณฑก็เปดเปนแหงแรกที่ใหคนทั่วไปเขาชมได 



 

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารอิตาเลียน 

 นําทานเที่ยวชมนครเซนตปเตอรสเบิรกยามค่ําคืนดวยรถลีมูซีน เซนตปเตอรสเบิรกไดรับการขนานนามวา

หนาตางของยุโรป เนื่องจากเปนเมืองที่แสนสวยงาม มีความเจริญทางดานวัฒนธรรม ประดุจเพชรน้ําเอกของทวีป
ยุโรป 
เขาที่พัก Holiday Inn Moskovskie Vorota Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่หา เซนตปเตอรสเบิรก-มอสโคว 

เชา บริการอาหารเชาในภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค ที ่ไดชื ่อวาเปนมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญเปนลําดับ 4 
ของโลก เปนตนแบบของที่ทําการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และถายรูปที่ดานหลังของมหาวิหารเซนตไอ
แซค ซึ่งจะมีรูปปนแกะสลักของพระเจานิโคลัสที่ 1 ทรงมากับฐานที่มีรูปปนพระมเหสีและพระธิดาลอมรอบ แสดง
ความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู อํานาจ และความยุติธรรม จากนั้นแวะไปถายรูปกับโบสถหยดเลือด 
ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม 
เพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํารูปแบบสถาปตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มาใชในการ
กอสราง มีลักษณะรูปทรงคลายวิหารเซนตบาซิลที่มอสโคว และเดินทางไปชมปอมปเตอรและปอล สิ่งกอสราง
อันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เปนศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบนเกาะวาซิล
เยฟสกี้  

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารทองถิ่น  

บาย เดินทางไปสถานีรถไฟมอสโคว เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปกรุงมอสโคว 

 เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan ที ่ใชเวลาเพียง 4 ชม จากเซนตปเตอรสเบิรกไปมอสโควดวย
ระยะทางรวม 800 กม 

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน 

เขาสูที่พัก Holiday Inn Suschevsky Hotel หรือระดับใกลเคียง 

วันที่หก มอสโคว-ซากอรส-มอสโคว 

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางมุงหนาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว ประมาณ 70 กิโลเมตร ยังซากอรส ที่ตั้งของศาสนสถานที่
ใหญที่สุดและเกาแกที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะ การรองเพลง
ทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจํานวนนับรอยคน เขาชมโบสถ
เกาแก สรางในคริสตศตวรรษที่ 16 ตกแตงภายในดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราช
และสําหรับนักรองนําสวด... โบสถอัสสัมชัญ สรางในสมัยพระเจาอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัส



 

วิหารแหงเครมลิน ตกแตงภายในดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน ... โบสถโฮลีทรินิตี้ สรางในป ค.ศ.1422-
1423 เปนโบสถแรกของเมืองนี้ สถาปตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและ
ไอคอน หามใชเสียงภายในเปนโบสถที่ทําพิธี ทานสามารถรวมสักการะโลงศพของนักบุญเซอรเจียสพรอมกับ
ประชาชนชาวรัสเซียได... จากนั้นมีเวลาเล็กนอยใหถายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ําจากบอน้ําศักดิ์สิทธิ์
กลับไปเปนศิริมงคล น้ําในบอเปนน้ําธรรมชาติ มีเรื่องเลาวา ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถแลวคนพบ
บอน้ําโดยบังเอิญ หลังจากนําน้ํามาลางหนา ความศักดิ์สิทธิ์ก็ทําใหชายตาบอดสามารถมองเห็นได 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารรัสเซีย 

บาย เดินทางกลับเขากรุงมอสโคว และไปชมสถานีรถไฟใตดิน ดูความยิ่งใหญ ประวัติศาสตร ความเปนชาตินิยม และ

วัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม การตกแตงของแตละสถานีมีความสวยงามแตกตางกันดวยประติมากรรม โคมไฟ
ระยา เครื่องแกว หินแกรนิต และหินออน นั่งรถไฟไปชมสถานีตางๆ 

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน  

1900 ไปชมเซอรคัส การแสดงของสัตวแสนรู มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ
อาชีพ การแสดงจะมี 2 ชวง ชวงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหวางพักจะมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ มี
ขายของที่ระลึก ขนม และไอศกรีม 
เขาสูที่พัก Holiday Inn Suschevsky Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 
 
 
 
 

 

วันทีเ่จ็ด มอสโคว-กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นนําทานสูตลาดอิสไมลอฟสกี้ ตลาดซื้อขายสินคาที่ระลึกที่ใหญที่สุดของมอสโคว เปนตลาดที่มีความ
สวยงามทางดานสถาปตยกรรมที่มีชีวิตชีวายิ่งนัก เต็มไปดวยนักทองเที่ยวจากทุกสารทิศ ใครมามอสโควก็ไมควร
พลาดที่จะมาเลือกชอปปงที่นี่ ทานสามารถเลือกซิ้อสินคาที่ระลึกตางๆ ไดในราคายอมเยาว อาทิ ตุกตาแมลูกดก 
เครื่องประดับจากอําพัน งานหัตถกรรมพื้นบาน ฯลฯ (กรณีตลาดอิสไมลอฟสกี้หยุด จะนําทานไปชอปปงที่
ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่เปนยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคา  ของที่ระลึก รานนั่งเลน อาทิ แมคโดนัล แมค

คาเฟ สตารบัค รานนม ฯลฯ ทั้งยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีก
ดวย)  

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารไทย 

1400 เดินทางสูทาอากาศยานดามาเดียดาวา เช็คอินรับบัตรที่นั่ง เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

1840 สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975 นําทานเหิรฟาสูกรุงเทพฯ เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 

0730 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

วันเดินทาง/คาบริการ ผูใหญ เด็ก  เด็ก  พักเดี่ยว 



 

เสริมเตียง ไมเสริมเตียง 

2-9 ส.ค. 61 89,900.- 87,900.- 86,900.- 15,900.- 

16-23 ส.ค. 61 89,900.- 87,900.- 86,900.- 15,900.- 

6-13 ก.ย. 61 89,900.- 87,900.- 86,900.- 15,900.- 

20-27 ก.ย. 61 89,900.- 87,900.- 86,900.- 15,900.- 

11-18 ต.ค. 61 89,900.- 87,900.- 86,900.- 15,900.- 

25 ต.ค.-1 พ.ย. 61 89,900.- 87,900.- 86,900.- 15,900.- 

 

อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินการบินไทย รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 

 คาตั๋วเครื่องบินมอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 

 คาตั๋วรถไฟความเร็วสูง Sapsan เซนตปเตอรสเบิรก-มอสโคว 

 คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 

 คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 

 คานํ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt) 

 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน  ทานละ 45 USD 

 คาทิปหัวหนาทัวร 

 คายกกระเปาในโรงแรมและสนามบิน 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 

 คาทําหนังสือเดินทาง  

 คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 

 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 
เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซา 

**หนังสือเดินทางไทยไมตองยื่นวีซาเมื่อเขาประเทศรัสเซีย สามารถอยูไดไมเกิน 30 วัน** 

 ใชหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย 
การสํารองที่นั่ง 

 กรอกรายละเอียดในใบสํารองที่นั่ง และสงอีเมลหรือแฟกซกลับมายังบริษัท  

 แนบสําเนาหนังสือเดินทางมาพรอมกับใบสํารองที่นั่ง 
การชําระเงิน 

 มัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง 



 

 ชําระยอดเต็มกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วันทําการ 
การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 

 แจงลวงหนากอนวันเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ ไมริบเงินมัดจํา 

 แจงลวงหนากอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันทําการ ริบเงินมัดจํา 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 25 วันทําการ หักคาตั๋วเครื่องบนิและคาธรรมเนียม 

 ยกเลิกกอนวันเดินทางภายใน 20 วันทําการ ไมคืนเงินทั้งหมด 

ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ 

 เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต 2 ขวบ แตไมเกิน 12 ขวบ 

 กรุปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผูเดินทางครบ 15 ทาน ขึ้นไป 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง หากมีผูรวมเดินทางในคณะทัวรไมครบ
ตามที่กําหนดไว 

 อัตราคาบริการคิดคํานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง คาประกันวินาศภัย 
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนไดปรับข้ึนในชวงใกลวันเดินทาง 

 สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวีซาโดยปริยาย หากมีการยื่นวีซาแลวไมมีการคืนในทุกกรณี 

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม
รับผิดชอบหากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 

 หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขาเมือง ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือลาชาของสาย
การบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดเหนืออํานาจ
ควบคุมของบริษัท 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน 12 ชั่วโมง หากมีการเสียเวลาระหวาง
วัน โปรแกรมอาจตองปรับเปล่ียน 

 ในระหวางทองเที่ยวนี้หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถ
เรยีกรองขอคืนคาบริการได 

 หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได 

 คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัท เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทไดชําระใหกับบริษัทตัวแทนแต
ละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่
ระบุไว ทานจะขอคืนเงินไมได 

 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจงบริษัทกอน เพื่อยืนยันวาทัวรยืนยันการ
เดินทางได หากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากบริษัทแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทไมสามารถรับผิดชอบ
คาใชจายนั้นได 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนี้อยูใน

ดุลยพินิจของหัวหนาทัวรเปนสําคัญ 


