
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   RUSSIA MOSCOW ST DEC18 7D5N-TG-W20 

HASHTAG RUSSIA MOSCOW ST.PETERBURG [TG] 7D5N  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

· บนิตรง สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ - โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ เดนิทางโดยสายการบนิประจําชาตไิทย 
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  สะสมไมล ์50%  พรอ้มบรกิารอาหารแบบ FULL 
SERVICE  
ฟรน้ํีาหนักกระเป๋าขาไป 30 กโิลกรัม และขากลบั 30 กโิลกรัม 

· พักโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ 

· ชมโชวก์ารแสดงพืน้บา้นทีพ่ระราชวังนโิคลสั และชมการแสดงทีโ่รงละครสตัว ์(Circus)  

· เทีย่วครบทกุไฮไลท ์พระราชวังเครมลนิ  จัตรุัสแดง  วหิารเซนตบ์าซลิ  ชมหา้งสรรพสนิคา้กมุ  หอ้ง
อําพัน(แอมเบอรร์มู) พระราชวังฤดรูอ้นเปโตรควาเรสต ์ มหาวหิารเซนตไ์อแซค  พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ิ
เทจ  โบสถห์ยดเลอืด (ภายนอก) ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล  เรอืลาดตระเวนอะวโรระ พระราชวังแคทเธอ
รนี  ถนนอารบตั   เนนิเขาสแปรโ์รว ์ วหิารเซนตซ์าเวยีร ์

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพ ฯ – มอสโคว ์(รัสเซยี) 
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2  มอสโคว ์– เซน็ตปี์เตอรเ์บริก์ – พชุกิน้ – พระราชวังแคทเธอรนี – หอ้งอําพัน (แอมเบอรร์มู) 

3  เมอืงปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังฤดรูอ้นเปโตรควาเรสต ์– พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์เิทจ – มหาวหิาร
เซนตไ์อแซค – โบสถห์ยดเลอืด (ภายนอก) 

4  ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – เรอืลาดตระเวนออโรรา่(AURORA MUSEUM) – กรงุมอสโคว ์– 
ถนนอารบตั 

5  พระราชวังเครมลนิ  – พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่– จัตรุัสแดง  – วหิารเซนตบ์าซลิ – 
หา้งสรรพสนิคา้กมุ – อนุสรณ์สถานเลนนิ  – การแสดงละครสตัว ์

6  IZMAILOVO MARKET – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– สนามลชุนกิี ้มอสโก – เนนิเขาสแปรโ์รว ์–
  สนามบนิมอสโคว ์

7  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ   

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

29 Dec 2018 - 04 Jan 2019  69,991  69,991 68,991 18,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพ ฯ – มอสโคว ์(รสัเซยี) 

08.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการ
บนิ THAI AIRWAYS 

เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

10.50  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่ TG974 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

17.10  ถงึสนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศ
ไทย 4 ชัว่โมง) 
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นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุมอสโคว ์เมอืงหลวงของรัสเซยีและยังครองอนัดบัเมอืงทีใ่หญ่
ทสีดุของยโุรปมปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี  

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก  DELTA  HOTEL   ระดบั 4 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 มอสโคว ์– เซ็นตปี์เตอรเ์บริก์ – พุชกิน้ – พระราชวงัแคทเธอรนี – หอ้งอ าพนั 
(แอมเบอรร์มู) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมเรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโดโมเดโดโว 
กรงุมอสโคว ์

เพือ่นเดนิทางสู ่เมอืงเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์ 

10.15  เดนิทางสู ่เมอืงเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์  โดยสายการบนิแอโรฟอรด์  เทีย่วบนิที ่S745 

(ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ) 

11.40  เดนิทางถงึ เมอืงเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์    นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

  

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง พชุกิน้ (Pushkin) หรอืทีรู่จั้กกนัในชือ่ ซาโก เซโล ซึง่เป็นทีพ่ัก
ในฤดรูอ้นของราชวงศท์ีส่วยงามและเป็นบา้นทีรั่กและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัว
โรมานอฟทกุพระองค ์นําทา่นเขา้ชม พระราชวังแคทเธอรนี (Catherine Palace) ที่
สวยงามมากแหง่หนึง่ในรัสเซยี มหีอ้งตา่งๆใหช้มนับรอ้ยหอ้ง แตห่อ้งทีท่กุทา่นตอ้งไม่
พลาดชมก็คอื หอ้งอําพัน (แอมเบอรร์มู) ทีเ่ป็นสดุยอดงานศลิป์ยคุศตวรรษที ่18 อนั
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ประมาณคา่มไิด ้ทีช่า่งจากเยอรมันสรา้งใหแ้กป่ราสาทของกษัตรยิฟ์รดีรชิที ่1 แหง่
รัสเซยี ประกอบดว้ยไมโ้อค๊ขนาดใหญห่กชิน้เนื้อที ่100 ตารางเมตร ประดบัดว้ยอําพัน 6 
ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณีลํ้าคา้จากอติาล ีหอ้งอําพันถกูสรา้งขึน้ใหม่
ในชว่ง 20 ปีทีผ่า่นมา ปัจจบุนัราคาประเมนิครา่วๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่หส์หรัฐ 

  

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง    

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวังนโิคลสั เพือ่ชมการแสดงพืน้เมอืงของชาวรัสเซยี 
ทา่นจะไดส้มัผัสกบัเสยีงดนตรแีละการรอ้งเพลง พรอ้มการเตน้ระบําทีส่นุกสนานในแบบ
ชนพืน้เมอืงของรัสเซยี 

 นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก   PARK  INN PRIBALTIYSKAYA  HOTEL   ระดบั 4 
ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เมอืงปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรควาเรสต ์– พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ – 
มหาวหิารเซนตไ์อแซค – โบสถห์ยดเลอืด (ภายนอก) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปีเตอรฮ์อฟ ตัง้อยูท่างทศิใตข้องอา่วฟินแลนด ์ชมพระราชวังฤดู
รอ้นเปโตรควาเรสต ์ซึง่สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราชดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง
ตืน่ตากบัประตมิากรรมทีว่จิติรพสิดารและอลงัการยิง่ภายในพระราชวังสว่นภายนอกก็
ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพันธุแ์ละสวนน้ําพอุนัตระการตาอสิระใหท้า่นเก็บภาพ
ประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
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นําทา่นชม พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์เิทจหรอืพระราชวังฤดหูนาว  เป็นพพิธิภณัฑท์ีส่าํคญัและมี
ขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก รวมรวมผลงานศลิปะไวก้วา่ 2,700,000 ชิน้ ซึง่ตอ้ง
ใชเ้วลามากกวา่ 5 ปี ในการเทีย่วชม ไดรั้บการบนัทกึลงใน กนิเนสสบ์คุ วา่เป็นหอศลิป์
ทีม่งีานสะสมมากชิน้ทีส่ดุในโลก ถอืเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะทีส่วยงามทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ 
และใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. 
Isaac’s Cathedral) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นมหาวหิารทีส่วยงามทีส่ดุ และใหญเ่ป็นลําดบั 4 ของ
โลก ภายในมรีปูภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รปูเขยีนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ทิธิแ์หง่นี้
เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงอยา่งมาก เนื่องจากครัง้หนึง่ตวัเมอืงถกูถลม่ดว้ยระเบดิของ
ทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แตม่หาวหิารเซน็ตไ์อแซคแหง่นี ้ และถา่ยรปูที่
ดา้นหลงัของพระมหาวหิารเซนตไ์อแซค ซึง่จะมรีปูปัน้แกะสลกัของพระเจา้นโิคลสัที ่1 
ทรงมา้กบัฐานทีม่รีปูปัน้ของพระมเหสแีละพระธดิาลอ้มรอบแสดงความหมายแฝงถงึ
ความศรัทธา ความรอบรู ้อาํนาจ และความยตุธิรรม   จากนัน้นําทกุทา่นแวะถา่ยภาพที ่
โบสถห์ยดเลอืด (ภายนอก) สรา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ถกูลอบ
ปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งโบสถข์ึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แดพ่ระ
บดิา สถาปัตยกรรมมลีกัษณะคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีก่รงุมอสโคว ์ 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

  

 นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก  PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL   ระดบั 4 ดาว  หรอื
เทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – เรอืลาดตระเวนออโรรา่(AURORA MUSEUM) – กรงุ
มอสโคว ์– ถนนอารบตั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล เป็นสิง่กอ่สรา้งแรกสดุของเมอืง เป็นอนุสรณ์
ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศลิปะบารอก เพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศกึ
รกุราน สว่นตวัวหิารปีเตอรแ์อนดป์อล เป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟทกุ
พระองค ์ในอดตีเป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูสดุของเมอืงและหา้มสิง่กอ่สรา้งใดสงูกวา่ ภายใน
ตกแตง่ดว้ยศลิปะบารอก  จากนัน้นําทา่นถา่ยรปู เรอืลาดตระเวนออโรรา่ (ภายนอก) เป็น
เรอืลาดตระเวนคุม้กนัชัน้พลัลาดาของกองทัพเรอืจักรวรรดรัิสเซยีในชว่งสงครามรัสเซยี-
ญีปุ่่ น เคยเป็นสว่นหนึง่ของกองเรอืบอลตกิและเขา้รว่มยทุธนาวชีอ่งแคบสชึมิะ และใน
การปฏวิัตเิดอืนตลุาคมเรอืลํานี้ยังยงิปืนใหญเ่พือ่บอกสญัญาณใหพ้วกบอลเชวคิยดึ
สถานทีส่าํคญัในเปโตรกราด ปัจจบุนัเรอืรบลํานี้เป็นพพิธิภัณฑล์อยน้ําในเซนตปี์เตอร์
สเบริก์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร  (อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสม) 

  

15.00  นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุมอสโคว ์โดยรถไฟความเร็วสงู Sapsan #768A ใชเ้วลา
เพยีง 4 ชัว่โมงจากเซนตปี์เตอรส์เบริก์ไปกรงุมอสโคว ์ระยะทางประมาณ 800 กม.   

19.00  เดนิทางถงึ กรงุมอสโคว ์ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็น
ถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ 
รา้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิด
หมวกอกีดว้ย ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง...  

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ HARD ROCK  อาหารพืน้เมอืง   

 นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก  DELTA  HOTEL   ระดบั 4 ดาว   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 พระราชวงัเครมลนิ  – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง  – วหิารเซนตบ์าซลิ – 
หา้งสรรพสนิคา้กมุ – อนุสรณ์สถานเลนนิ  – การแสดงละครสตัว ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําทา่นเขา้สูภ่ายในรัว้ พระราชวังเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระ
เจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอร์
สเบริก์  ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีร่ับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นํา
ทา่นสูจั่ตรัุสวหิาร ถา่ยรปูกบัโบสถอ์ัสสมัชญั โบสถอ์นันันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไม
เคลิ หอระฆังอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่าํคญัใชใ้นงาน
พธิกีรรมทีส่าํคญั เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนัน้
ชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุใน
โลกเพือ่นําไปตดิบนหอระฆังแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ทําใหร้ะฆังแตก ชม
ปืนใหญพ่ระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ีส่ดุในโลกทีย่ังไมเ่คยมกีารใชย้งิ
เลย ทําดว้ยบรอนซน้ํ์าหนัก 40 ตนั (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่
อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน)  นําเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่  เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 
ปัจจบุนัเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14  ถงึ
ชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวม
ทรัพยส์มบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ีอ่งักฤษ และ อหิรา่น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี    

นําทา่นเดนิสู ่จัตรุัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์
สาํคญัในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการ
ประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบนัสถานทีแ่หง่นี้ใชจั้ดงาน
ในชว่งเทศกาลสาํคญัๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลก
ครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตรุัสแดงเป็นทีต่ัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อนั
ไดแ้ก ่วหิารเซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่ี
สสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik 
Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมี
ดาวแดง 5 แฉกทีทํ่ามาจากทับทมิ น้ําหนัก 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดบั ไว ้
เมือ่ปีค.ศ.1995 จากนัน้นําทา่นสู ่หา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM Department store) 
สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบรนดเ์นม 
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เสือ้ผา้ เครือ่งสาํอาง น้ําหอม เป็นตน้ ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่น
สแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

นําทา่นชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี ่ไมค่วรพลาด 
เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและ
ชว่งหลงัอกี 45 นาท ีจากนีย้ังมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย ***
กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 20 USD*** 

 นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก  DELTA HOTEL   ระดบั 4 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 IZMAILOVO MARKET – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– สนามลุชนกิี ้มอสโก – เนนิ
เขาสแปรโ์รว ์–  สนามบนิมอสโคว ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

  

จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึราคาถกู บรเิวณตลาดนัดหนา้โบสถ ์
โดยเฉพาะตุก๊ตาแมล่กูดก ซึง่มใีหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ  จากนัน้นําทา่นสู ่
IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาทีถ่กูทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตาแมลู่กดกหรอื
มาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล,่ อําพัน, ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกี
มากมาย   นําทา่นเขา้ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้ม
ถา่ยภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์
แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 
ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่าํคญัของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซใ์ช ้

ประกอบพธิกีรรมทีส่าํคญัระดบัชาต ิ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามลชุนกิี ้มอสโก 
(Luzhniki Stadium) (ภายนอก) สนามในพธิเีปิดการแขง่ขนัฟตุบอลโลก 2018 เป็น
สนามกฬีาแหง่ชาตขิองประเทศรัสเซยี ตัง้อยูท่ีก่รงุมอสโก จคุนได ้81,000 คน เป็น
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สนามฟตุบอลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศรัสเซยี และหนึง่ในสนามทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ใน
ยโุรป สนามบอลแหง่นี้เป็นสว่นหนึง่ของ Olympic complex ของรัสเซยี เคยเป็นสนาม
ฟตุบอลหลกัของ Olympic games ค.ศ. 1980 ทีส่หภาพโซเวยีตเป็นเจา้ภาพ และเป็น
สนามแขง่ขนั UEFA Cup Final ปี ค.ศ. 1999 และ UEFA Champions League Final 
ในปี ค.ศ. 2008 และกําลงัจะเป็น สนามแขง่ขนัหลกั ของ FIFA World Cup 2018 
ทัง้หมด 7 แมตซ ์รวมถงึรอบชงิชนะเลศิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

นําเดนิทางสู ่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ 1
ใน7ตกึ นอกจากนี้ยังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถกูตัง้อยูเ่ป็นจํานวนมากทีท่า่น
สามารถเลอืกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย 

15.00  นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund) และ
มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

18.40  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG975 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

วนัที ่7 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ กรงุเทพฯ   

07.30  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมูโิดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

หมายเหต ุ

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
- เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และโรงแรมใน
รัสเซยีไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพักประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี
เตยีงเสรมิ 
- โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 
- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้จากราคาขายและหอ้งพักในเมอืงเตม็ บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็น
หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้ง
แตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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หมายเหต ุ
 ** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 
 ** ตัว๋กรุ๊ป เมือ่ออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถเลือ่นทกุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลง
ตัว๋) 
 **โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของหวัหนา้ทัวรโ์ดยคาํนงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

อตัรานี้รวม   

      คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัสายการบนิไทย ชัน้ประหยัด  ** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
      คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 
      คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 
      คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 
      คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 
ชัว่โมงตอ่วนั) 
      คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
      คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เงือ่นไขตาม
กรมธรรม ์

อตัรานี้ไมร่วม 
      คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 
      คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
      คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 
      คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ายการระบเุชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ที่
ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เป็นตน้ 
      คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (สาํหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 
      คา่ทปิพนักงานขบัรถและมัคคเุทศก ์2,000/ทา่น   ตลอดการเดนิทาง   
      คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 
      คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

การจองและชาํระเงนิ 
      ชาํระคา่มัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตัง้แตว่ันทีท่า่นไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะ
ถอืวา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมัต ิชาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะถอืวา่
ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

การยกเลกิ 
      ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน หกัคา่มัดจํา 20,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 
45 วัน) 
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      ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วัน หกัคา่มัดจํา 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่
เป็น 30 - 44 วัน) 
      ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14 วัน คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานต์
และปีใหม ่1 - 14 วัน) 
      บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถ
ทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่น และ/หรอื มผีูร้ว่ม
เดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วัน หรอืจัดหาคณะ
ทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

  

หมายเหตอุืน่ๆ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ โดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งที ่และกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามนัเพิม่หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยนัจดหมาย
จากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดย
มไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลกั 
3. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 
4. หลงัจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


