
   

 

(Moscow-St.Petersburg) 
นอนมอสโคว ์2 คนื และ  

อดตีเมอืงหลวงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 2 คนื 

เปิดประสบการณใ์หม่การบนิไทยบนิตรง สู่...มอสโคว์(ประเทศรสัเซยี) 
 บนิภายใน...จากมอสโควส์ู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
 น ัง่รถไฟความเร็วสงูขากลบั...ไมเ่หนือ่ย...(เทีย่วครบรส) 

OO นนo 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 ITINERARY MEAL HOTEL 

เชา้ กลางวนั เย็น 

1 
กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ 

สนามบนิโดโมเดโดโว – มอสโคว ์
   HOTEL MOSCOW 

2 

มอสโคว–์พระราชวังเครมลนิ 

พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์

รถไฟใตด้นิ–มหาวหิารเซนตบ์าซลิ(ดา้นนอก) 

จัตรัุสแดง–หา้งสรรพสนิคา้ GUM  

ชมละครสตัว ์(Russian Circus) 

   

HOTEL MOSCOW 

3 
มอสโคว–์ บนิภายใน –เซนตปี์เตอรส์เบริก์  

พระราชวังแคทเธอรนี–ถนนเนฟสกี ้

   HOTEL  
St. Petersburg 

4 
พระราชวังฤดรูอ้นเปโตรโวเรสต ์

(ปีเตอรฮ์อฟ)–พระราชวังฤดหูนาวเฮอรม์เิทจ 

   HOTEL  

St. Petersburg 

5 

เซนตปี์เตอรส์เบริก์ –รถไฟความเร็วสงู 

มอสโคว–์วหิารเซนตเ์ดอะซารเ์วยีร(์ดา้นนอก) 

ถนนอารบัท– สนามบนิโดโมเดโดโว 

 

   

6 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ     

 เท่ียวทั้งมอสโคว ์และ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

 ชมเมืองมอสโคว ์จตัรุสัแดง รถไฟฟ้าใตด้ินท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลิน ตน้ก าเนิดของประวตัศิาสตรร์สัเซีย 

 ชมละครสตัวอ์นัเล่ืองช่ือของรสัเซีย (Russian Circus) 

 เท่ียวเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ พระราชวงัฤดูหนาวเฮอรมิ์เทจ 

 
 

 
สะสมไมล ์50% 



   

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว ์

11.30 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ี คอยให้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระต่างๆ 

14.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG974 

19.45 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย  (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ชม.) 
 น าท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโคว ์

  น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรือเทยีบเท่า (คืนที่ 1)  
  

วนัที่สองของการเดินทาง มอสโคว ์- พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์- พระราชวงัเครมลนิ  

 ชมสถานีรถไฟใตด้นิ -มหาวิหารเซนตบ์าซิล(ดา้นนอก)- จตัรุสัแดง

หา้งสรรพสินคา้ GUM–พิเศษ... ชมละครสตัว ์(RUSSIAN CIRCUS) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1147 

โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยริู โดลโกรกีู มีรบัสัง่ใหส้รา้ง

เพื่อใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็น

เหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ์ตามความเช่ือของชาวรสัเซีย 
เครมลินคือท่ีสถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็น

พิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหาร

ต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆอีกมากมาย 

นักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมเน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละสถานีท่ีต่างกนั

ดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ และหินอ่อน  
จากน้ันเขา้ชมพิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยูใ่นบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัล ้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ 

เคร่ืองป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ืองเงิน 

ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของ กษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึง

หาดไูดย้ากยิง่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  
น าท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟใตด้ิน เป็นสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวย

ก าหนดการเดินทาง อตัราค่าบริการ 

4 - 9 เมษายน 63 57,900.- 

9 -14 เมษายน 63 59,900.- 



   

 

ท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตดิ้นท าใหผู้ค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้

สะดวกกว่าบนถนนทัว่ไปสถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีชาวรสัเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้

เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวติัศาสตรค์วามเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม

อนัเป็นเสน่หดึ์งดดูให ้
น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด 
ศิลปะเป็นแบบรสัเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพื่อ

เป็นอนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อย่างเด็ดขาด 

ใช้เป็นห้องส าหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15  หอ
นาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บน
ยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจากทบัทิมหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรค

คอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอนแต่มีอายุมากกวา่  
จากน้ันน าท่านถ่ายรปูคู่กบัจตัรุสัแดง ค าวา่สีแดงในความหมายรสัเซีย คือ สิ่งสวยงาม จตุัรสัแดงน้ี

เป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณส์ าคญัในประวติัศาสตรข์องรสัเซีย ไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลอง

ทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรสัแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังาน

ในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่นวนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2  

น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้GUM หา้งท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดในกรุงมอสโคว ์ประเทศ

รสัเซีย สรา้งในปีค.ศ.1895 เป็นอาคารสงู 3 ชั้น อาคารท่ีออกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev 
ในรปูแบบท่ีเรียกวา่ Russian Revival มีหลงัคากระจกโคง้ โครงเหล็กใหแ้สงส่องเขา้มาใหค้วามสวา่ง
แก่ตวัอาคารเพื่อประหยดัพลงังาน มีรา้นคา้เปิดใหบ้ริการมากมายส าหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบ

การชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น 

จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ี

ระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) จนี 

พิเศษ...หลงัจากนั้นน าท่าน ชมละครสตัว ์เซอรค์สั (Russian Circus)การแสดงของสตัวแ์สนรู ้
และโชวม์ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี  
2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการถ่ายรปูกบัสตัวต่์างๆ 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรือเทยีบเท่า(คืนที่ 2) 
 
 
 
 



   

 

วนัที่สามของการเดินทาง มอสโคว ์–สนามบินภายในประเทศ– เซนตปี์เตอรส์เบิรก์  

 พระราชวงัแคทเธอรนี–จตัรุสัพระราชวงั–อนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช 
 Decembrists’ Square–ถนนเนฟสก้ี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 
น าท่านเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสูเ่มืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
โดยสายการบิน S7 AIRLINES เที่ยวบินที ่…………. 

…….. น. ออกเดินทางสูเ่มืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
…….. น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ประเทศรสัเซีย 

เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์สรา้งโดยพระเจา้ซารปี์เตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเร่ิม
สรา้งดว้ยการถมทรายและหินเป็นจ านวนมากเพราะว่าพื้ นท่ีเดิมของเมืองน้ันเป็นดินเลนของทะเล 

พระองคท์รงเลือกท่ีจะสรา้งเมืองท่ีบริเวณน้ีเพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถ

ติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดง้่าย เพื่อการปฏิรูปรสัเซียใหท้ดัเทียมกบัประเทศอ่ืน ๆ ใน

ยุโรปไดโ้ดยง่าย 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) โลโค ซากรอส 

น าท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน หรือ  พระราชวังเยกาเจรีนา(Catherine Palace) ท่ีสวยงาม
แห่งหน่ึงในรสัเซียมีหอ้งต่างๆใหช้มนับรอ้ยแต่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชม

หอ้งอ าพนั (แอมเบอร์รูม) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อัน

ประมาณค่ามิไดท่ี้ช่างเยอรมนั สรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษัตริยฟ์รีดริชท่ี 

1 แห่งปรัสเซีย ประกอบดว้ยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือท่ี 100

ต.ร.ม. ประดบัอ าพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณีมีค่าจากอิตาลี หอ้งอ าพนัถูกสรา้ง

ข้ึนใหมใ่นช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบนัราคาประเมนิคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าร ์
  น าท่านผ่านชม จตัรุสัพระราชวงั (Palace Square) ป้อมประภาคารอนุสาวรียป์ระวติัศาสตร ์
  อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราชผูเ้นรมิตเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและ 

  สมบรูณแ์บบมากท่ีสุดบนพ้ืนท่ีบริเวณพระราชวงัฤดูหนาว เป็นจตุัรสัหลกัของเมืองเซนตปี์เตอร ์

  สเบิรก์ เช่นเดียวกบัจตุัรสัแดงในมอสโคว ์จตุัรสัแห่งน้ีได ้ บนัทึกเหตุการณส์ าคญัๆไวห้ลาย 

  เหตุการณแ์ละอยูใ่นรายช่ือมรดกโลก เป็นผลงานการออกแบบผงัสถาปัตยกรรมของ Rastrelli 
ต่อจากน้ัน น าท่านผ่านชม  อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Bronze Horseman) เป็นอนุสาวรีย์
แห่งแรกของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ประเทศรสัเซีย  อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้ง
ติดกบัแม่น ้าเนวา ดา้นหน้าของโบสถเ์ซ็นไอแซค ใกลส้ถานีรถไฟใตดิ้น 

ก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองค์

แรกท่ีได้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส 

Entienne Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีน 
มหาราช ภายหลงัจากการขยายดินแดนของประเทศไปจรดทะเลด าส าเร็จตามพระประสงคข์องพระ

เจา้ปีเตอรม์หาราช โดยมีการสลกัพระนามไวท่ี้ฐานของหินแกรนิตดว้ยท่ีอนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอร ์
มหาราชแห่งน้ียงัเป็นจุดชมทศันียภาพของเมือง เช่น วิวของแม่น ้าเนวา ดา้นหน้าของโบสถเ์ซ็นตไ์อ

แซค ตึกบญัชาการกองทพัเรือ และอาคารเถระ 



   

 

จากน้ันน าท่านผ่านชม Decembrists’ Square ในปี 1917 จตุัรสัแห่งน้ีไดก้ลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของ

การ เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของรสัเซียจาก ระบอบกษัตริยม์าเป็นคอมมิวนิสต ์ภายใตก้าร

น าของเลนิน ผูน้ าพรรคบอลเชวิกจากน้ันน าท่านอิสระใหท่้านไดส้ ารวจ

หาซ้ือสินคา้ท่ีย่านถนนเนฟสก้ี (Nevsky Street)ถนนแห่งย่านการคา้ท่ี
ส าคญัของกรุงเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เชิญท่านเลือกซ้ือหาสินคา้นานาชนิด

เป็นของฝากของท่ีระลึก 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) จนี 
  เขา้สูท่ี่พกัPARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL *4 ดาวหรอืเทียบเทา่(คืนที่ 3) 
   

วนัที่ส่ีของการเดินทาง พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรโวเรสต(์ปีเตอรฮ์อฟ)–พระราชวงัฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (7) 
น 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 ต ์

(PETERHOF)หรือพระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ เป็นพระราชวงั
ท่ีสวยงามและแตกต่างจากพระราชวงัอ่ืน ๆ พระราชวงั ตั้งอยูท่ี่เมือง

ปีเตอร์ฮอฟ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  

ตั้งอยู่ท่ีริมอ่าวฟีนแลนด ์ฝัง่ทะเลบอลติก พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ทรงสรา้งข้ึน เพื่อใชป้ระโยชน์ใน

ฤดูรอ้น สรา้งวงัน้ีในปี 1720 พระราชวงั ห่างจากตวัเมืองไปทางตะวนัตก 29 กิโลเมตร สถาปนิก

คือ ฌอง บฟัติสต ์เลอบลองด ์และตกแต่งเพิ่มเติมโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ สรา้งอยู่บนพื้ นท่ีท าเลท่ี

งามมาก บนเนินธรรมชาติ เปรียบดังพระราชวังแวร์ซายส์ท่ีอยู่ริมทะเล การเสริมสรา้งน ้ าพุ ท่ี

ซับซ้อนบนเนินดิน สวนน ้ าซ่ึงมีบันใดน ้ าตกขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุด 

นอกจากน้ันยงัเสริมบารมีดว้ย รปูป้ันแซมซนัฉีกปากสิงโตดว้ยมือเปล่า 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) โลโค 

น า ท่ าน เ ดิ นทา งสู่  พระร าชวั ง ฤดู หน าว เ ฮอ ร์ มิ เ ท จ

(HERMITAGE MUSEUM)ชมภายในพระราชวงั ท่ีประกอบดว้ย
หอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ปัจจุบันพระราชวงัน้ีไดถู้กใช้
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกวา่ 8 ลา้น

ช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี,  ปีกสัโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ 
สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญ

สมัพนัธไมตรีไทย-รสัเซีย   พรอ้มทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์ร่วมกบัพระเจา้ซารนิ์โคลสัท่ี 2 

ของรสัเซียอีกดว้ย  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) ไทย (รา้นบา้นไทย) 
  เขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL*4 ดาว (หรอืเทียบเทา่)(คืนที่ 4) 
 
 
 



   

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ –นัง่รถไฟความเรว็สูง- มอสโคว ์

 วิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร(์ดา้นนอก)–ถนนอารบทั–สนามบินโดโมเดโดโว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(10) 
.......... น. น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางกลบัสู่เมืองมอส

โคว ์

ดว้ยรถไฟความเร็วสูง(Sapsan Train 2nd ClassNo.......) 
ระยะทางร่วม 800 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) 
.......... น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
.......... น. เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงมอสโคว ์

น าท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร(์ดา้นนอก) 

(THE CATHEDRALOF CHRIST OUR SAVIOUR) วิหารท่ีสรา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้
ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วย

ปกป้องรัสเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน 

โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวิหารโดม

ทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย ตั้งอยูใ่จกลางเมืองติดกบั

แมน่ ้ามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็น

รูปนักรบโบราณกบักษัตริยท่ี์สวยงามและเหมือน

จริงปัจจุบันวิหารน้ี ใชใ้นการประกอบพิธีกรรม

ส าคญัระดบัชาติของรสัเซีย  
กลางวนั *** อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *** จนี 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ยา่นถนนอารบทั ช่ือถนนน้ี

ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยูข่องชนชั้น

ขุนนาง และศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภ ์ ต่อมาในสมยัสหภาพโซ

เวียตถนนอารบทัเป็นยา่นท่ีพกัของสมาชิกระดบัสงูของ

พรรคคอมมิวนิสต ์ ปัจจุบนัถนนอารบทั กลายเป็นถนนคน

เดินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นถนนคนเดินหา้มรถผ่าน และเป็นแหล่งของศิลปินและจิตรกร 

และเป็นแหล่งพบปะของผูค้นในเมือง รวมถึงยงัเป็นทั้งยา่นการคา้และแหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้

จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกต่างๆ และ รา้นกาแฟอีกดว้ย 

19.00 น.  จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินโดโมเดโดโว 
22.05 น. เดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 975 
 
 
 



   

 

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

เปิดประสบการณใ์หม่ การบนิไทยบนิตรง สู่...ประเทศรสัเซยี  
นอนมอสโคว ์2 คนื และ  

อดตีเมอืงหลวงเซนตปี์เตอรส์เปิรก์ 2 คนื 

วนัที่หกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ (สุววรรณภูมิ) 

11.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

**หมายเหต ุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทาง วนัท่ี 4 – 9  เมษายน 2563 
 

 

 

ก าหนดการเดินทาง อตัราค่าบริการ 

4 - 9 เมษายน 63 57,900.- 

9 - 14 เมษายน 63 59,900.- 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 57,900 บาท 33,900 บาท 

เด็กอายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 51,900 บาท 33,900 บาท 

เด็กอายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 
มเีตยีง 46,900 บาท 27,900 บาท 

เด็กอายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไมม่เีตยีง 41,900 บาท 22,900 บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิ่มท่านละ  6,500 บาท 

สะสมไมล ์50% 

อตัราค่าบรกิาร 



   

 

วนัเดินทาง  วนัท่ี 9 – 14  เมษายน 2563 

 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุมากกวา่ 7 ปีข้ึนไป เขา้พกัแบบไม่มีเตียง*** 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 25 ท่านข้ึนไป หากจ านวนผูโ้ดยสารต า่กวา่ 20 ผูใ้หญ่ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา 

*** บริษัทฯของสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหากสายการบินเปล่ียนแปลงราคาหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมท่ียุโรปอาจจะไม่มี ลกูคา้จ าเป็นตอ้งจา่ยหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม (Single)  

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

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

ประเภทหอ้งแต่ละชั้นกนัไป แตกต่างกนั 

 

อตัราน้ีรวม 

* ค่าพาหนะและน าเท่ียวตามรายการ  * ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 
* ค่าอาหารตามรายการ    * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
* ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 
* น ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. 
* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวติดว้ยอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท  
(แบบกรุป๊ทวัร)์ เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมท่ี์ทางบริษัทฯ จดัท า 
 

อตัราน้ีไม่รวม!!! 

* ค่าท าหนังสือเดินทาง  
* ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  
* ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถิ่น  (โดยประมาณ 40 ดอลล่ารส์หรฐั ตลอดทรปิ/คน)  
** ไมม่ีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน ้าเปล่า 
* * ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก!!!! 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 59,900บาท 33,900 บาท 

เด็กอายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 53,900บาท 33,900 บาท 

เด็กอายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 
มเีตยีง 48,900บาท 27,900 บาท 

เด็กอายตุ ากว่า 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไมม่เีตยีง 43,900บาท 22,900 บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิ่มท่านละ  6,500 บาท 



   

 

การช าระเงินและการยกเลิก 

* บริษัทฯ ขอรบัเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หากท่านยนิดีมดัจ าการเดินทางแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิใน
การคืนมดัจ าทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนท่ีเหลือ

ช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไมว่า่ดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจา่ยค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไมส่ามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไมส่ามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามน้ี 

 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ  า 20,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจ  าทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตบุางประการที่ไม่สามารถเดินทางได ้ บรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนค่าตัว๋(Non Refund)เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดนิทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค  

(เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศรสัเซีย บรษิทัฯจะไม่

มีการคืนเงินทั้งหมด  

 

การสะสมไมลข์องสายการบิน 

* การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % จากไมลป์กติ และสามารถสะสมไมลไ์ด้

ในเครือ Star Alliance ได ้50% เช่นกนั 

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ท่ีจะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเคร่ืองบิน น ้าหนักไมเ่กินท่านละ 30   กิโลกรมั 

(หากน ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

*กระเป๋าส าหรบัห้ิวข้ึนเคร่ือง 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 หิ้ วข้ึนเคร่ืองได ้

1 ใบ/ท่านเช่นกนั  

 

 

 

 

 



   

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไมถึ่ง 20 ท่าน  

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลง

การเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ, ปฏิวติั, การเมือง, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  

5. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้และความ

ผิดพลาดจากทางสายการ บิน  จะไมม่ีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

6. เมื่อท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง

และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

8. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม สถานการณด์งักล่าว 

9. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

จดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงิน ใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดย ผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

11. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

12. บริษัทจะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมส่ิีงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทาง ไมถู่กตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆอาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไขห้วดัใหญ่ 

2009 ของประเทศน้ันๆ 

13. รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในระหวา่งการท าทวัร ์

14. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบกรณีลกูคา้ลืมพาสปอรต์เอง ณ วนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบินไม่อนุญาตให้

เดินทาง 

15. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบตัรขึ้ นเคร่ืองใหผู้โ้ดยสารอนัเน่ืองจากหนังสือเดินทางช ารุด

หรือมีการประทบัตราอื่นๆท่ีไมใ่ช่การเขา้-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอรต์ท่ีมีอายุไมเ่กิน 6 เดือนในวนั

เดินทาง 

16. เม่ือท่านตกลงช าระค่ามัดจ  าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 



   

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคญัมาก 

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

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

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

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ั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) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่3ท่าน (TRP)เตียงเสริม ………..หอ้ง   
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง 
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสวิรติั 
อื่นๆ............................................................ 
 
 

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

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

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ................................................. 
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
ลงช่ือ ผูจ้อง..................................................................................................... 
 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


