
   

(Moscow-St.Petersburg) 
นอนมอสโคว ์2 คนื และ  

อดตีเมอืงหลวงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 2 คนื 
เปิดประสบการณใ์หม่การบนิไทยบนิตรง สู่...มอสโคว์(ประเทศรสัเซยี) 
 บนิภายใน...จากมอสโควส์ู่ เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
 น ัง่รถไฟความเร็วสูงขากลบั...ไมเ่หนือ่ย...(เทีย่วครบรส) 

OO นนo 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ITINERARY MEAL HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ 
สนามบนิโดโมเดโดโว – มอสโคว์    HOTEL 

MOSCOW 

2 

มอสโคว์–พระราชวังเครมลนิ 
พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร ์
รถไฟใตด้นิ–มหาวหิารเซนต์บาซลิ(ดา้นนอก) 
จัตุรัสแดง–หา้งสรรพสนิคา้ GUM  
ชมละครสัตว์ (Russian Circus) 

   
HOTEL 

MOSCOW 

3 
มอสโคว์– บนิภายใน –เซนต์ปีเตอร์สเบริก์  
พระราชวังแคทเธอรีน–ถนนเนฟสกี ้

   HOTEL  
St. Petersburg 

4 พระราชวังฤดูรอ้นเปโตรโวเรสต ์
(ปีเตอร์ฮอฟ)–พระราชวังฤดูหนาวเฮอรม์เิทจ 

   HOTEL  
St. Petersburg 

5 
เซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก –รถไฟความเร็วสงู 
มอสโคว์–วหิารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร์(ดา้นนอก) 
ถนนอารบัท– สนามบนิโดโมเดโดโว 

 
   

6 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ     

 เท่ียวท้ังมอสโคว ์และ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
 ชมเมืองมอสโคว ์จตัุรัสแดง รถไฟฟ้าใตด้ินท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

 เขา้ชมพระราชวังเครมลิน ตน้กาํเนิดของประวัตศิาสตรรั์สเซีย 
 ชมละครสัตวอ์ันเล่ืองชื่อของรัสเซีย (Russian Circus) 
 เท่ียวเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ พระราชวังฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ พระราชวังฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจ 

 

 

 
สะสมไมล์ 50% 
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วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว ์

11.30 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย เจา้หน้าท่ี คอยให ้

การตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ 

14.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี  TG974 

19.45 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย  (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าไทย 4 ชม.) 

 นําท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แล้วนําท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโคว ์

  นาํท่านเขา้สู่ท่ีพัก HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1)  
  

วันท่ีสองของการเดินทาง มอสโคว ์- พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์- พระราชวังเครมลิน  
 ชมสถานีรถไฟใตด้ิน -มหาวิหารเซนตบ์าซิล(ดา้นนอก)- จัตุรัสแดง

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

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําท่านเขา้ชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 

โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั ่งให ้สร้าง

เพื่อใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ท่ี เป็น

เหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ์ตามความเช่ือของชาวรสัเซีย 

เครมลิน คือท่ี สถิตย์ของพระเจ ้า ปัจจุบันพระราชวัง เครมลิน เป็น

พิพิธภัณฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีสําคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหาร

ต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและ ส่ิงก่อสร้าง อ่ืนๆอีกมากมาย 

นักท่องเท่ียวมาเย่ียมชมเน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละสถานีท่ี ต่างก ัน

ดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ และหินอ่อน  

จากนั้นเขา้ชมพิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัลํ้าค่ากว่า 4,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ 

เคร่ืองป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ืองเงิน 

ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของ กษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึง

หาดูไดย้ากย่ิง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

กาํหนดการเดินทาง อตัราค่าบริการ 

4 - 9 เมษายน 63 57,900.- 

9 -14 เมษายน 63 59,900.- 

1. Big...Russia-Moscow-St.Petersburg 6 วัน 4คืน (TG) Update 15 JAN 2020 2 

 



   

นาํท่านเท่ียวชมสถานีรถไฟใตด้ิน เป็นสถานีรถไฟใต้ดินท่ีสวยท่ีสุดในโลกแล้วยัง มีความลึกอีก

ต่างหาก รถไฟใตดิ้นทําใหผู้ค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั ่วไปสถานี

รถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีชาวรสัเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให ้เห็นถึงความย่ิงใหญ่ตลอดจน

ประวติัศาสตรค์วามเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอนัสวยงามอนัเป็นเสน่หดึ์งดูดให ้

นําท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด 

ศิลปะเป็นแบบรสัเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อ

เป็นอนุสรณมี์ชยัชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อย่างเด็ดขาด 

ใช้เป็นห ้องสําหรับสวดมนต์ใ นสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ห อ

นาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บน

ยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีทํามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรค

คอมมิวนิสตน์ํามาประดบัไวล้ักษณะคล้ายหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า  

จากนั้นนําท่านถ่ายรูปคู่กบัจัตุรัสแดง คาํว่าสีแดงในความหมายรสัเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จ ัตุรัสแดงน้ี

เป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณส์ําคญัในประวติัศาสตรข์องรสัเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลอง

ทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จตุัรสัแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใช้จ ัดงาน

ในช่วงเทศกาลสําคญัๆ เช่นวนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2  

นําท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้GUM หา้งท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ี สุดในกรุงมอสโคว  ์ประเทศ

รสัเซีย สรา้งในปีค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารท่ีออกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev 

ในรูปแบบท่ีเรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโคง้ โครงเหล็กใหแ้สงส่องเขา้มาใหค้วามสว่าง

แก่ตวัอาคารเพื่อประหยดัพลังงาน มีรา้นคา้เปิดใหบ้ริการมากมายสําหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผู้ท่ีชอบ

การชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั เป็นห ้างสรรพสินค้าท่ีใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น 

จาํหน่ายสินคา้จาํพวกแบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองสําอาง นํ้ าหอม และสินค้าท่ี เป็นประเภทของท่ี

ระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอย่างหลากหลายทีเดียว 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (3) จีน 

พิเศษ...หลังจากนั้นนาํท่าน ชมละครสัตว ์เซอรค์ัส (Russian Ci rcus)การแสดงของสัตวแ์สนรู้

และโชวม์ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี  

2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหว่างพกัจะมีบริการถ่ายรูปกบัสัตวต่์างๆ 

 
 
 
 
 
 

หลังจากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพัก HOTEL KORSTON MOSCOW*4 ดาว หรือเทียบเท่า(คืนท่ี 2) 

วันท่ีสามของการเดินทาง มอสโคว ์–สนามบินภายในประเทศ– เซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
 พระราชวังแคทเธอรีน–จัตุรัสพระราชวัง–อนุสาวรียพ์ระเจ้าปีเตอรม์หาราช 
 Decembrists’ Square–ถนนเนฟสก้ี  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 
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นาํท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

โดยสายการบิน S7 AIRLINES เท่ียวบินท่ี …………. 

…….. น. ออกเดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  

…….. น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ประเทศรัสเซีย 

เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์สรา้งโดยพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราช เม่ือ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเ ร่ิม

สรา้งดว้ยการถมทรายและหินเป็นจาํนวนมากเพราะว่าพื้ นท่ีเดิมของเมืองนั้ นเป็นดินเลนของทะเล 

พระองคท์รงเลือกท่ีจะสรา้งเมืองท่ีบริเวณน้ีเพราะว่าตวัเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถ

ติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดง่้าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให ้ทัดเทียมก ับประเทศอ่ืน ๆ ใน

ยุโรปไดโ้ดยง่าย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) โลโค ซากรอส 

  นาํท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน หรือ  พระราชวังเยกาเจรีนา(Catherine Palace) ท่ีสวยงาม 

  แห่งหน่ึงในรสัเซียมีหอ้งต่างๆใหช้มนับร้อยแต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชม

  หอ้งอาํพนั (แอมเบอรรู์ม) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18  

  อนัประมาณค่ามิไดท่ี้ช่างเยอรมนั สรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริช

  ท่ี 1 แห่งปรสัเซีย ประกอบดว้ยแผ่นไมโ้อ๊กขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือท่ี  100 

  ต.ร.ม. ประดบัอาํพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณีมีค่าจากอิตาลี หอ้งอาํพนัถูกสรา้ง 

  ขึ้ นใหม่ ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าร ์

  นําท่านผ่านชม จัตุรัสพระราชวัง (Palace Square) ป้อมประภาคารอนุสาวรียป์ระวติัศาสตร ์

  อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราชผูเ้นรมิตเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและ 

  สมบูรณแ์บบมากท่ีสุดบนพื้ นท่ีบริเวณพระราชวงัฤดูหนาว เป็นจตุัรสัหลักของเมืองเซนตปี์เตอร ์

  สเบิรก์ เช่นเดียวกบัจตุัรสัแดงในมอสโคว ์ จตุัรสัแห่งน้ีได ้ บนัทึกเหตุการณส์ําคญัๆไวห้ลาย  

  เหตุการณแ์ละอยู่ในรายช่ือมรดกโลก เป็นผลงานการออกแบบผงัสถาปัตยกรรมของ Rastrelli 

ต่อจากนั้น นาํท่านผ่านชม  อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Bronze Horseman)  เป็นอนุสาวรีย์

แห่งแรกของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ประเทศรสัเซีย อนุสาวรีย์แห่ง น้ีตั้ง

ติดกบัแม่นํ้าเนวา ดา้นหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน 

ก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตริย์พระองค์

แรกท่ีได้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่ เศส 

Entienne Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีน 

มหาราช ภายหลังจากการขยายดินแดนของประเทศไปจรดทะเลดาํสําเร็จตามพระประสงค์ของพระ

เจา้ปีเตอรม์หาราช โดยมีการสลักพระนามไวท่ี้ฐานของหินแกรนิตดว้ยท่ีอนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอร ์

มหาราชแห่งน้ียงัเป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง เช่น วิวของแม่นํ้าเนวา ดา้นหน้าของโบสถ์เซ็นต์ไอ

แซค ตึกบญัชาการกองทัพเรือ และอาคารเถระ 

จากนั้นนําท่านผ่านชม Decembrists’ Square ในปี 1917 จตุัรัสแห่ง น้ีได้กลายเป็นจุดเ ร่ิมต้นของ

การ เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของรสัเซียจาก ระบอบกษัตริยม์าเป็นคอมมิวนิสต์ ภายใต้การ

นําของเลนิน ผูน้ําพรรคบอลเชวิกจากนั้นนําท่านอิสระให ้ท่านไดส้ํารวจ

หาซ้ือสินคา้ท่ีย่านถนนเนฟสก้ี (Nevsky Street)ถนนแห่ง ย่านการค้าท่ี
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สําคญัของกรุงเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เชิญท่านเลือกซ้ือหาสินคา้นานาชนิดเป็นของฝากของท่ีระลึก 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (6) จีน 

  เขา้สู่ท่ีพักPARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL *4 ดาวหรือเทียบเท่า(คืนท่ี 3) 
   

วันท่ีส่ีของการเดินทาง พระราชวังฤดูรอ้นเปโตรโวเรสต(์ปีเตอรฮ์อฟ)–พระราชวังฤดูหนาวเฮอรมิ์เทจ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (7) 

นํ า ท่ า น เ ข ้ 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)หรือพระราชวังฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ เป็นพระราชวัง

ท่ีสวยงามและแตกต่างจากพระราชวงัอ่ืน ๆ พระราชวงั ตั้งอยู่ท่ี เมือง

ปีเตอร์ฮอฟ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  

ตั้งอยู่ท่ีริมอ่าวฟีนแลนด ์ฝ่ังทะเลบอลติก พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ทรงสร้างขึ้ น เพื่อใช้ประโยชน์ใน

ฤดูรอ้น สรา้งวงัน้ีในปี 1720 พระราชวงั ห่างจากตวัเมืองไปทางตะวนัตก 29 กิโลเมตร สถาปนิก

คือ ฌอง บฟัติสต ์เลอบลองด ์และตกแต่งเพิ่มเติมโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ สร้างอยู่บนพื้ นท่ีทําเลท่ี

งามมาก บนเนินธรรมชาติ เปรียบดังพระราชวังแวร์ซายส์ท่ีอยู่ริมทะเล การเสริมสร้างนํ้ าพุ ท่ี

ซับซ้อนบนเ นินดิน  สวนนํ้ าซ่ึง มีบันใ ดนํ้ าตกขนาดใหญ่  ซ่ึงเ ป็นส่วนท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุ ด 

นอกจากนั้นยงัเสริมบารมีดว้ย รูปป้ันแซมซนัฉีกปากสิงโตดว้ยมือเปล่า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) โลโค 

นํ า ท่ า น เ ดิน ท า ง สู่  พ ระ ร าช วั ง ฤดู หน าว เฮ อร์ มิ เ ท จ

(HERMITAGE MUSEUM)ชมภายในพระราชวัง ท่ีประกอบด้วย

หอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 ห ้อง ปัจจุบันพระราชวัง น้ีได้ถูกใช้

เป็นพิพิธภัณฑท่ี์เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าค่าของโลกกว่า 8 ล้าน

ช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี,  ปีกสัโซ,  แรมบรันด์,  แวนโก๊ะ 

สถานท่ีแห่ง น้ีเคยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญ

สัมพนัธไมตรีไทย-รสัเซีย   พรอ้มทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมก ับพระเจ ้าซาร์นิโคลัส ท่ี  2 

ของรสัเซียอีกดว้ย  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (9) ไทย (รา้นบา้นไทย) 

  เขา้สู่ท่ีพัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL*4 ดาว (หรือเทียบเท่า)(คืนท่ี 4) 

 

วันท่ีหา้ของการเดินทาง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ –นัง่รถไฟความเร็วสูง- มอสโคว ์
 วิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร(์ดา้นนอก)–ถนนอารบัท–สนามบินโดโมเดโดโว 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(10) 

.......... น. นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองมอสโคว ์

ดว้ยรถไฟความเร็วสูง(Sapsan Train 2nd ClassNo..... . .) 

ระยะทางร่วม 800 กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
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.......... น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

.......... น. เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงมอสโคว ์

นาํท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร ์(ด ้านนอก) (THE CATHEDRALOF CHRIST OUR 

SAVIOUR) วิหารท่ีสรา้งขึ้ นเ ม่ือปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี  1 เพื่อเป็น

อนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตัญ�ุตาแด่พระเป็นเจ ้าท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียให ้รอดพ้นจาก

สงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 

ปี เป็นวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย ตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองติดกบัแม่นํ้ามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมี

ภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ท่ี

สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบันวิหารน้ี ใช้ในการ

ประกอบพิธีกรรมสําคญัระดบัชาติของรสัเซีย  

กลางวัน *** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *** จีน 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ย่านถนนอารบัท ช่ือถนนน้ี

ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น

ขุนนาง และศิลปินท่ีมีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมยัสหภาพโซ

เวียตถนนอารบทัเป็นย่านท่ีพกัของสมาชิกระดบัสูงของ

พรรคคอมมิวนิสต ์ ปัจจุบนัถนนอารบทั กลายเป็นถนนคน

เดินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นถนนคนเดินหา้มรถผ่าน และเป็นแหล่งของศิลปินและจิตรกร 

และเป็นแหล่งพบปะของผูค้นในเมือง รวมถึงยงัเป็นทั้งย่านการคา้และแหล่งรวมวัยรุ่น รา้นค้า

จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกต่างๆ และ รา้นกาแฟอีกดว้ย 

19.00 น.  จนไดเ้วลาอันสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว 

22.05 น. เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 975 

 

วันท่ีหกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ (สุววรรณภูมิ) 

11.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 
******************************************************************* 
**หมายเหต ุ รายการทัวรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 
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BIG…รสัเซยี – มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 6 วนั 4 คนื 
(Moscow-St. Petersburg) 

เปิดประสบการณใ์หม่ การบนิไทยบนิตรง สู่...ประเทศรสัเซยี  
นอนมอสโคว ์2 คนื และ  

อดตีเมอืงหลวงเซนตปี์เตอรส์เปิรก์ 2 คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

วันเดินทาง วันที่ 4 – 9  เมษายน 2563 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

กาํหนดการเดินทาง อตัราค่าบริการ 

4 - 9 เมษายน 63 57,900.- 

9 - 14 เมษายน 63 59,900.- 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง 57,900 บาท 33,900 บาท 
เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้หญ่ 51,900 บาท 33,900 บาท 
เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียง 

46,900 บาท 27,900 บาท 

เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง 

41,900 บาท 22,900 บาท 

หอ้งพักเดี่ยวเพ่ิมท่านละ  6,500 บาท 

สะสมไมล์ 50% 

อตัราค่าบริการ 
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วันเดินทาง  วันที่ 9 – 14  เมษายน 2563 

 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้ นไป เขา้พกัแบบไม่มีเตียง*** 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จาํนวน 25 ท่านขึ้ นไป หากจาํนวนผูโ้ดยสารตํา่กว่า 20 ผูใ้หญ่ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา 

*** บริษัทฯของสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหากสายการบินเปล่ียนแปลงราคาหลังจากออกราคาน้ีไปแล้ว 

*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมท่ียุโรปอาจจะไม่มี ลูกคา้จาํเป็นตอ้งจ่ายหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม (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 

 

อัตรานี้ รวม 
* ค่าพาหนะและนําเท่ียวตามรายการ  * ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 

* ค่าอาหารตามรายการ    * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

* ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

* นํ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. 

* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(แบบกรุ๊ปทัวร)์ เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมท่ี์ทางบริษัทฯ จดัทํา 

อัตรานี้ ไม่รวม!!! 
* ค่าทําหนังสือเดินทาง  

* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ซกัรีด  

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

** ไม่รวมทิปหัวหนา้ทัวร/์ไกด/์คนขับรถทอ้งถ่ิน  (โดยประมาณ 40 ดอลล่ารส์หรัฐ ตลอดทริป/คน)  

** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกนํ้าเปล่า 

* * ค่าภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!! 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง 59,900บาท 33,900 บาท 
เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผูใ้หญ่ 53,900บาท 33,900 บาท 
เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียง 

48,900บาท 27,900 บาท 

เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง 

43,900บาท 22,900 บาท 

หอ้งพักเดี่ยวเพ่ิมท่านละ  6,500 บาท 
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การชาํระเงินและการยกเลิก 

* บริษัทฯ ขอรบัเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดัจาํการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิใน

การคืนมดัจาํทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนท่ีเหลือ

ชาํระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตาม 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจาํทัวรจ์ะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้ หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามน้ี 

 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาํการคืนค่ามัดจาํ 20,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาํท้ังหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท่ีไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนค่าตัว๋(Non Refund)เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรท้ั์งหมดเพราะเป็นช่วงพีค  

(เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศรัสเซีย บริษัทฯจะไม่

มีการคืนเงินท้ังหมด  

 

การสะสมไมลข์องสายการบิน 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได ้50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้

ในเครือ Star Alliance ได ้50% เช่นกนั 

 

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได)้ ท่ีจะบรรทุกใส่ใตท้้องเคร่ืองบิน นํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรมั 

(หากนํ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได)้ ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

*กระเป๋าสําหรับหิ้ วขึ้ นเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้้องเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้ วขึ้ นเคร่ืองได ้
1 ใบ/ท่านเช่นกนั  
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน  

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
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3. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลง

การเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ, ปฏิว ัติ, การเมือง, การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดข ัด และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  

5. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความ

ผิดพลาดจากทางสายการ บิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

6. เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืนไดไ้ม่ว่ากรณีใด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สํารองท่ีนั ่งบนเคร่ือง

และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 

8. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิ ท่ีจะปรับ

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม สถานการณด์งักล่าว 

9. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

จดับริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงิน ใหส้ําหรบัค่าบริการนั้นๆ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดย ผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านั้น 

11. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

12. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆอาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไขห้วดัใหญ่ 

2009 ของประเทศนั้นๆ 

13. รายการทัวรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในระหว่างการทําทัวร ์

14. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีลูกคา้ลืมพาสปอรต์เอง ณ วนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบินไม่อนุญาตให ้

เดินทาง 

15. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบตัรขึ้ นเคร่ืองใหผู้โ้ดยสารอนัเน่ืองจากหนังสือเดินทางชาํรุด

หรือมีการประทับตราอ่ืนๆท่ีไม่ใช่การเขา้-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวนั

เดินทาง 

16.เม่ือท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํหรือค่าทัวร ์ท้ังหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษทัฯ จะนําลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สําคัญมาก 

ข้อให้ทกุท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

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

3. จํานวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

***เน ือ่งจากทางโรงแรมแจง้สําหรบัเด็กท ีอ่ายุต ัง้แต่ 7 ปีขึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4.เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทั้งหมด 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 ออรค์ิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 
 

9. ต้องการเลือกท่ีน ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ................................................. 

(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 

 

 

ลงช่ือ ผูจ้อง..................................................................................................... 

 

*** กรุณาส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากทําการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจรงิก่อนเดนิทาง 7 วนั*** 
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