
 

รายการท่องเท่ียวรสัเซีย 9 วนั 7 คืน 

มอสโคว ์- ซารก์อส - มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์ – มอสโคว ์ 
 

จดุเด่นของรายการ :  พกัโรงแรมในเมือง ประหยดัเวลาเดินทาง เน่ืองจากมอสโคว ์
     และ เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ การจราจรรถติดมาก 

มอสโคว ์พกัโรงแรม 4 ดาว อินเตอรเ์ชน 

ชมละครสตัวร์สัเช่ียน เซอรค์สั 
และชมโชวพ้ื์นเมืองรสัเซีย พรอ้มการล์า่ดินเนอร ์ในวงันิโคลสั พาเลซ เมนแูซลม่อน 

เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมลไ์ด ้50 % 
อาหารจดัเต็ม ทานปยูกัษ ์คมัชตักา้ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง : วันที ่06-14 เมษำยน 2563            
วันแรก          กรุงเทพฯ – มอสโคว ์                             (จันทร)์ -/-/D 

11.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์D (เช็คอินกรุ๊ป)  
 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินไทยโดยมีเจา้หนา้ที่บรษิัทฯ ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

14.00 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงมอสโคว ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 
19.45 น. ถึงสนำมบินโดโมเดโดว่ำ กรุงมอสโคว ์หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสูภ่ตัคาร  
21.30 น.  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
22.00 น. น าท่านเขา้ที่พกัโรงแรม NOVOTEL KIEVSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า (1) 
วันทีส่อง      มอสโคว ์- เซนตปี์เตอรส์เบิรก์                            (อังคำร)  B/L/D 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตท์ี่โรงแรม 
เชา้        น าคณะชมเมืองหลวงของประเทศสหพนัธรฐัรสัเซียที่ยิ่งใหญ่ตัง้อยู่บนเนินเขา 7 ลกู มีแม่น า้มอสควาไหล 

ผ่านกลางเมือง น ำท่ำนเก็บภำพบน ลานเซลฟ่ี สถำนท่ีเท่ียวใหม่ล่ำสุดท่ีเพิ่งเปิดตวั ชมย่านธุรกิจการคา้จตุรัสแดง 
ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นจตัรุสัที่ใหญ่ที่สดุในมอสโควต์น้แบบของจตัรุสัเทียนอนัเหมิน ของปักก่ิง,วิหำรเซ็นตบ์ำซิล 
สญัลกัษณข์องกรุงมอสโคว ์สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อิวานจอมโหดประกอบดว้ย หอสวดทรงหวัหอม  9 โรง  ซึ่ง
เชื่อมต่อกนัเป็นอย่างกลมกลืน ชมสุสำนเลนิน อนสุรณส์ถานของผูน้  าพรรคบอลเชวิคที่ปัจจบุนัลม่สลายไปกบั
ความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต อิสระช้อปป้ิงที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM)  ที่มีสินคา้แบรนดเ์นมชื่อ 
ดงัของยโุรปย่ีหอ้ต่างๆ 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสูส่นามบินเชเรเมเตโว เพื่อเดินทางสูน่คร เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
16.25 น. ออกเดินทางไปยงันคร เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยสายการบิน แอรโ์ร่ฟลอต เที่ยวบินที่  SU028 

17.50 น. ถึงท่าอากาศยาน นครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์รถโคช้ปรบัอากาศรอรบั จากนัน้น าท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
20.30 น.  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
22.00 น. น าท่านเขา้ที่พกัโรงแรม SOKOS VASILEVSKIE HOTEL หรือเทียบเท่า (2) 
วันทีส่ำม        เซนตปี์เตอรส์เบิรก์                                            (พุธ)  B/L/D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
08.00 น. บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตท์ี่โรงแรม 
09.00 น. น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู ่พระราชวงัฤดรูอ้น ปีเตอรฮ์อฟ หรือ วังเปโตร โวเรสต ์หลงัจากทรุดโทรมไป 

ในช่วงสงครามโลกท่ี 2 สมยัเยอรมนัยดึครอง ก็ไดร้บัการบรูณะขึน้มาใหม่จนเกือบสมบรูณแ์บบ เปโตร โวเรสต ์ 
(ปีเตอรฮ์อฟ) พระราชวังฤดูรอ้นของพระเจ้าปีเตอรม์หาราช ตั้งอยู่อ่าวฟินแลนด์ ห่างจากตัวเมืองไปทาง
ตะวนัตก 29 กิโลเมตร โดดเด่นเป็นพิเศษ คือ น า้พอุลงัการ (ปิดในฤดหูนาว) เดิมทีพระเจา้ปีเตอรม์หาราช สรา้ง
วงันีใ้นปี 1720 ตามแบบเรียบง่ายของสถาปนิก ฌอง บฟัติสต ์เลอบลองด ์ที่เห็นวิจิตรโอ่อ่าในขณะนีเ้ป็นการ
ตกแต่งเพิ่มเติมโดยซาลีน่าอลิธซาเบธ ร่องรอยสไตลบ์าร็อกเดิมอันงดงามของพระเจา้ปีเตอรแ์ละเลอบลองด์
ยงัคงมีให ้ เห็น ปีเตอรฮ์อฟ สรา้งอยู่บนท าเลงามบนเนินธรรมชาติดุจดังแวรซ์ายสร์ิมทะเล การสรา้งน า้พุ
ซบัซอ้นบนเนินดินเลนชืน้แฉะเป็นเรื่องที่ยากมากในสมัยนัน้ ดา้นหนา้ของพระต าหนักคือ สวนน า้ซึ่งมีบนัใด
น า้ตกใหญ่เป็นส่วนที่เด่นที่สุด พรอ้มรูปป้ันแซมซันฉีกปากสิงโตดว้ยมือเปล่า ณ สถานที่แห่งนี ้ เคยใชเ้ป็นที่
รบัรองการเสด็จเยือนของรชักาลที่ 5 ของไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรีไทยกบัรสัเซีย  

13.00 น  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย  น าคณะเขา้ชม พระรำชวังยูซุปปอฟ พำเลซ ของเจา้ชายฟิลิกซ ์ ยซูุปปอฟราชนิกลูผูว้างแผนสงัหารนกับญุ

คน บาป “รสัปติูน” ที่งดงามดว้ยเฟอรน์ิเจอรห์รูหรานานาชนิด ชมโรงละครประจ าพระราชวงัที่ตกแต่งดว้ย
ก ามะหยี่สีแดงสดที่ยงัคงรกัษาเอาไวเ้ป็นอย่างดี พรอ้มชมหอ้งรสัปติูน สถานที่ซึ่งจอมสะกดจิตผูแ้ข็งแกรง่
อย่างรสัปติูน ตอ้งเอาชีวิตมาทิง้ไวท้ี่นี่ จากนัน้ น าท่านไปยงั ย่าน ถนนเนฟสกี ้ปรอสเป็ค (NevskyProspekt) 
ซึ่งเป็นที่รูจ้กักนัดีในฐานะถนนประวติัศาสตร ์ศนูยก์ลางของนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ความยาวของถนน 4.5 
กิโลเมตร บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในช่วงศตวรรษที่ 18-20 เป็นทัง้สถานที่ย่านการคา้ ย่านที่อยู่อาศยั
พระราชวงั โรงละคร รา้นคา้ โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคญั อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง
รสัเซีย ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
1900 น. น าท่านชมโชวพ์ืน้เมือง ณ  พระรำชวัง นิโคลัส พำเลซ พรอ้มค๊อกเทล วอดกา้ และคาเวียร ์ใหช้ิมจนจใุจ 



2030 น.  บรกิารอาหารค ่า แบบกำรล์่ำดินเนอร ์(GRILLED SALMON) พรอ้มเปียนโนบรรเลง ในพระราชวงั  
 นิโคลสั พาเลซ 
22.30น.  น าท่านเขา้ที่พกัโรงแรม SOKOS VASILEVSKIE HOTEL หรือเทียบเท่า  (3) 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่ี่       เซนตปี์เตอรส์เบิรก์                               (พฤหัสบดี)  B/L/D 

 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตท์ี่โรงแรม 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสูห่มู่บ้ำนพระเจ้ำซำร ์หรือหมู่บ้ำนพุชกิน้ สถานที่ประทบัและพกัอาศยัของเจา้ขุนมลู

นายชัน้สงูไม่ว่าจะเป็น  อเล็กซานเดอร ์พชุกิน้ ยอดกวีเอกรสัเซีย น าท่านชม “พระรำชวังแคทเธอรีน พำเลซ” 
ที่สวยงามหลงัหนึ่งในรสัเซีย ดว้ยหอ้งหบัต่างๆ นบัรอ้ย โดยเฉพาะหอ้งอ าพนั (แอมเบอรรู์ม) จากนัน้อิสระให้
ท่านเก็บภาพความประทบัใจและเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองรสัเซียตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตำคำรท้องถ่ิน 

บ่าย น าท่านสมัผสักบั นครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ หรือเลนินกราดเดิมเมืองที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลกเปรียบ 
 ประดจุ“ราชินีแห่งยโุรปเหนือ” ผ่านชม เสำหนิแกรนิตอเล็กซำนเดอร ์อนุสำวรียพ์ระเจ้ำปีเตอร ์มหำรำช 

 ยอดกษัตรยิข์องชาวรสัเซีย ท่ำเรือพำณิชยโ์บรำณ, ผ่านชม มหำวิหำรคำซำน ที่สรา้งขึน้ในสมยั พระเจา้  
 ปีเตอรม์หาราช จากนัน้ชม เรือลาดตระเวน “ออโรร่ำ” ที่จอดปลดประจ าการ เป็นอนสุรณแ์ห่งการปฏิวติั 
 เปลี่ยนแปลงการปกครองครัง้ส  าคญัของชาวรสัเซีย เรือล านีเ้คยใชเ้ป็นเรือพระที่นั่งของผูแ้ทนพระเจา้ซารท์ี่สง่ 
 มารว่มงานพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ขึน้เป็นกษัตรยิใ์นรชักาลที่ 6 ของ 



 ไทยน าคณะผ่านชม วิหำรเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH) ที่สรา้งขึน้พื่อระลกึถึง พระเจา้ซาร ์อเล็ก 

 ซานเดอรท์ี่ 3 น ำคณะผำ่นชม “ป้อม ปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคุมขงันกัโทษทำงกำรเมืองเป็น 
 ป้อมปรำกำรท่ีสร้ำงขึ้นพร้อมๆ กบันครเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์กโดยพระบญัชำของยอดกษตัริย ์ปีเตอร์มหำรำช  
 ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสำนท่ีเก็บพระศพของสมำชิกในรำชวงศโ์รมำนอฟทุกพระองค์  

19.30 น.  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
21.00 น. น าท่านเขา้ที่พกัโรงแรม SOKOS VASILEVSKIE HOTEL หรือเทียบเท่า (4) 
 
 
 
 
 
 
วันทีห่้ำ      เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – มอสโคว ์                            (ศุกร)์ B/L/D 

 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตท์ี่โรงแรม 
09.00 น. น าชมความยิ่งใหญ่ของ “พระรำชวังฤดูหนำว” THE HERMITAGE ที่ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050  

หอ้ง ปัจจุบนัพระราชวงันีไ้ดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ ที่เก็บรวบรวมของล า้ค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ลา้น
ชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปีกสัโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก และศิลปวตัถุ
ล  า้ค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง,แจกนัมาลาไคท ์รวมถึงวตัถุของอียิปตโ์บราณ น าคณะเขา้ชม มหำวิหำร
เซ็นตไ์อแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต ์แฟรร์็อง ใชเ้วลาสรา้งถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับ
ประดาดว้ยหินอ่อน, และ มาลาไคทห์ลากสี ยอดโดมท าดว้ยทองค าแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรมั นับเป็นวิหาร
ทรงโดมที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก  

13.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่ำย น ำคณะเดินทำงสู่สถำนีรถไฟ เพื่อเตรียมตวัเดินทำงสู่กรุงมอสโคว ์



15.10 น. ออกเดินทำงสู่กรุงมอสโคว ์โดยรถไฟควำมเร็วสูง Sapsan High speed train ชั้นประหยดัเท่ียวท่ี NO.769 
19.08 น. เดินทำงถึงกรุงมอสโคว ์จำกนั้น น ำคณะไปยงัภตัตำคำรเพื่อรับประทำนอำหำรค ่ำ 
20.30 น.  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน  
22.00 น. น าท่านเขา้ที่พกัโรงแรม NOVOTEL KIEVSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า (5) 
 

 
 
 
 
วันทีห่ก        มอสโคว ์                                       (เสำร)์  B/L/D 

 
 
 

 
 
 
 
08.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟตท์ี่โรงแรม 
เชา้  น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สูเ่มือง เซอรก์าเยฟโปสาด (ซารก์อส) ZAGROSK ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโควไ์ป

ทางทิศตะวนัออกประมาณ 70 กิโลเมตร  ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกบัทิวทศันท์ี่รม่รื่นงดงามน าชม
วิหารเก่าแก ่ที่สรา้งในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นศนูยร์วมชาวศรสิต ์นิกายออรโ์ธดอกซ ์ที่ใหญ่ที่สดุในรสัเซีย 
ชมหอระฆงัเก่าแก่ BELL TOWER บ่อน า้มนตศ์กัดิส์ิทธิ์ และวิหารนกับญุเซ็นต ์เซอรเ์จียส   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
บ่าย  น าคณะชม สถำนีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยีเขา้กบั 

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกสี 
หินอ่อน ฯลฯ จนไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใตดิ้นแห่งเดียวในโลกท่ีมีศิลปะที่งดงาม  จากนัน้ น า
ท่านชม วิหำรเซ็นต ์เดอะซำเวียร ์วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สดุในรสัเซีย ซึ่งไดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่เนื่องใน
โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว ์

 
 
 



17.30 น.   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน       
19.00 น.  น าท่านชม ละครสัตวบ์รรลือโลก รัสเซีย ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัละครสตัว์  และกายกรรมที่จดัแสดง

ใหช้ม อย่างต่ืนเตน้เรา้ใจ  
21.30 น.  น าท่านเขา้ที่พกัโรงแรม NOVOTEL KIEVSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า (6) 
วันทีเ่จ็ด      เซนตปี์เตอรส์เบิรก์                  (อำทติย)์  B/L/D 

 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟตท์ี่โรงแรม 
เชา้  น าท่านเดินทางสู่ตลาดนดั IZMAILOVO MARKET เพื่อเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองที่ ตลาดนดัจตจุกัรของกรุง

มอสโคว ์ที่รวบรวมสินคา้พืน้เมืองนานาชนิด ไวจ้  าหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการสัเซีย, 
ตุ๊กตาแม่ลกูดก, ผา้คลมุไหล,่ อ าพนั ฯลฯ ตามอธัยาศยั   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน   
บ่าย  น าท่านล่องเรือ  MOSCOW RIVER CRUISE BY RADISSON CRUISE ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้า

มอสควา ด่ืมด ่ารบับรรยากาศสองฝากฝ่ังแม่น า้มอสควา จากนัน้ใหเ้วลาท่านอย่างอิสระที่  ถนนคนเดินย่าน
อำรบัต (ARABAT STREET) เป็นถนนที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่15 ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนน
อารบตัเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ จนในปี ค.ศ.1985 ถนนอารบตั ถูกแปลงให้
เป็นศูนยก์ลางการคา้ขายและกลายเป็นถนนชอปป้ิง แลนดม์ารค์ส าคัญใจกลางกรุง ตลอดความยาว 1.8 
กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นถนนคนเดินที่ยาวที่สดุในมอสโควเ์ต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึก รา้นคาเฟ่ 
เป็นแหลง่ซือ้ของฝากท่ีครบครนัแห่งหนึ่งในกรุงมอสโคว ์  

19.00 น.   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
21.00 น.  น าท่านเขา้ที่พกัโรงแรม NOVOTEL KIEVSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า (1) 
วันทีแ่ปด      มอสโคว ์– กรุงเทพฯ                  (จันทร)์  B/L/D 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
08.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟตท์ี่โรงแรม 
09.00 น.  น าท่านเขา้ชม “พระรำชวังเครมลิน” สญัลกัษณข์องอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจดุก าเนิดแห่ง 
  ประวติัศาสตรร์สัเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑอ์ำรเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์ซึ่งเป็นที่เก็บ 
  สมบติัล า้ค่าของกษัตรยิร์สัเซีย อนัไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง,ราชรถทองค า,เครื่องบรรณาการจาก  
  ราชวงศต่์างๆ ในยโุรปรวมถึงไข่อีสเตอรท์ี่หาชมไดย้ากยิ่ง จากนัน้ชมโบสถอ์สัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ ์และหอ 
  ระฆงัพระเจา้อีวานชมระฆงัยกัษ์ ที่ใหญ่ที่สดุในโลก   
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
บ่าย ใหเ้วลาท่านอย่างอิสระเพื่อช็อปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ Vega Mall หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ของกรุงมอสโคว ์ 
18.00 น.   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 จากนัน้น าท่าน ออกเดินทางไปยงัสนามบินเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัประเทศไทย 
22.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975 

วันทีเ่ก้ำ      มอสโคว ์                   (อังคำร)  B/L/D 

11.10 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

  



อัตรำค่ำบริกำร : ส ำหรับคณะเดินทำง อย่ำงต ำ่ 20 ท่ำน  
ก ำหนดวนัเดนิทำง 

(คณะเดินทำงอย่ำงน้อย 20 ทำ่น) 
รำคำผู้ใหญ่ เด็ก 2-12 ปี พกักบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปีพกักับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

06-14 เมษำยน 85,500.- บำท 81,000.- บำท 78,500.- บำท 11,500.-บำท 

 
 

อัตรำค่ำบริกำรรวม 
ตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร เที่ยวบินระหว่างประเทศสำยกำรบินไทย กรุงเทพ – มอสโคว ์/ มอสโคว ์– กรุงเทพ 2 เที่ยวบิน 
ตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร เที่ยวบินภายในประเทศ สายการบินแอรโ์ร่วฟ์ล็อต (มอสโคว ์- เซนตปี์เตอรส์เบิรก์)  / 1 เที่ยวบิน 
 ตั๋วรถไฟความเรว็สงูซบัซาน (SAPSAN) ชัน้ 2ND CLASS  
ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวม 7 คืน มอสโคว  ์โรงแรม Radisson Blu Belorusskaya หรือเทียบเท่า และ เซนตปี์เตอร์
สเบิรก์ ที่ Sokos Vasilevskie Hotel หรือเทียบเท่า  
กำลำดินเนอร ์ในวังนิโคลัส (เมนู ปลำแซลม่อน) 
ค่ารถโคช้ปรบัอากาศรบั-สง่คณะ ตามรายการเดินทาง 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบใุนรายการ รวมค่าเขา้ชมละครสตัวร์สัเซีย 
ค่าประกนัการเดินทาง (อบุติัเหต)ุ ตามเงื่อนไขประกนักลุม่ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 
ค่าทิป หวัหนา้ทวัร ์
ค่าทิป ไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถทอ้งถิ่น, และบรกิรในรา้นอาหารทัง้สองเมือง 50 เหรียญ 
     หัวหน้ำทัวร ์ตำมแต่ท่ำนเหน็สมควร ประมำณ 1,000.- บำท / ท่ำน) 
ค่าธรรมเนียมค่าท าหนงัสือเดินทาง 
ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์
ค่ำกระเป๋ำสัมภำระทีเ่กินกว่ำ 1 ใบ น ำหนักจ ำกัดเพียง 20 กิโลกรัม (สำยกำรบินภำยในประเทศรัสเซียเข้มงวด
ในเร่ืองน ้ำหนักเกินอย่ำงมำก) 
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 
หมำยเหตุ  : เดินทางหลงัวนัที่ 1 ส.ค. สายการบินไทยมีการปรบัเปลี่ยนตารางบิน รายการอาจมีการปรบัเปลี่ยน ให ้
  สอดคลอ้งกบัเที่ยวบินของการบินไทย ซึ่งจะถือประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



เงือ่นไขกำรจอง  
1. หนงัสือเดินทางไทย ไม่ตอ้งขอวีซ่าเขา้ประเทศรสัเซีย สามารถอยู่ไดไ้ม่เกิน 30 วนั กรุณำตรวจสอบอำยุหนังสือเดินทำง
ต้องเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน 
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วนั 
ก่อนเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบต่อการเสียหายท่ีเกิดจากอบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั  
การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนดัหยดุงาน ความลา่ชา้ของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน  
การเดินเรือรถไฟ พาหนะทอ้งถิ่น และการถกูปฏิเสธใหเ้ขา้เมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคมุของบรษิัทฯ ตลอดจน 
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย  การถกูท ารา้ย การสญูเสีย ความลา่ชา้ หรืออบุติัเหตตุ่างๆ 
เนื่องจาก บรษิัทฯ ไดท้ าการส ารองจ่ายค่าบรกิารทัง้หมดใหก้บัตวัแทนก่อนการเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  ในกรณีที่มีการขึน้ลงของอตัราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ หรือการขึน้ราคาของภาษีน า้มนั (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน 
5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนัน้ๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ไดใ้ช ้หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ไดร้บัการแจง้ยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 
10 วนั 
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินการ โดยสดุความสามารถที่จะประสานงานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ
แก่ลกูคา้ และจะคืนเงินใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ ตามความเป็นจรงิที่ไดร้บัจาก โรงแรม, บรษิัทรถ, สายการบิน 
7. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอ  านาจของทางบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
8. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
9. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตร งกับทางบริษัทฯ      
ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของทางบรษิัทฯ แลว้ 

 
กำรยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 45 วัน ไม่คิดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึน้ไป ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-44 วัน หกัค่ามดัจ า ท่านละ 30,000 บาท 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วัน หกัค่าใชจ้่าย 50 % ของราคาทวัร ์



- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-9 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วัน หกัค่าใชจ้่าย 75% ของราคาทวัร ์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วัน   หกัค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์

- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเขา้เมืองโดยเจตนา 

  ไม่สจุรติ หกัค่าใชจ้่าย 100% 
 
 
 
 
 

  



ใบตอบรับกำรเดินทำง 
 
รำยกำรทัวร ์ รำยกำรท่องเทีย่ว 9 วัน 7 คืน วันทีเ่ดินทำง                           .                

 
ชื่อภำษำอังกฤษ (สะกดตรงกับหนังสือเดินทำง) 
(1.)       (6.)       
(2.)       (7.)       
(3.)       (8.)       
(4.)       (9.)       
(5.)       (10.)       
 
ตั๋วเครื่องบิน  ชัน้ประหยดัตามรายการ ***   ชัน้ธุรกิจ จ่ายเพิ่ม  
โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้   มือถือ     แฟ็กซ ์      
จ านวนผูเ้ดินทางทัง้หมด.................ท่าน (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กต ่ากว่า 12 ปี....................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัที่ใชท้ัง้หมด..............หอ้ง (หอ้งคู่.............. หอ้งเด่ียว............. หอ้ง 3 เตียง..............) 
 
หมำยเหตุ กรุณำแจ้งควำมประสงคอ์ื่นๆ ตำมทีท่่ำนต้องกำร 
อำหำร  ไม่ทานเนือ้ววั ไม่ทานเนือ้หม ู ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสวิรติั 
ทีน่ั่ง   รมิหนา้ต่าง   รมิทางเดิน  อ่ืนๆ........................................... 

 


