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HILIGHT 

  เทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) 

ถา่ยรปูทีโ่บสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint 

Basil's Cathedral)  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand 

Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระ

เจา้ซาร ์

 น าทา่นสูเ่มอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. 

Petersburg) ดว้ยรถไฟดว่น 

(Sapsan Train) 

 ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ 

(Hermitage Museum) ทีเ่กบ็งาน

ศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้  

 พเิศษเมนู  ไขป่ลาคารเ์วยีรแ์ละว้

อดกา้ 

***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการ

แสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี ่ไมค่วรพลาด*** 

 

 

 

 

CLASSIC RUSSIA รสัเซยี 

มอสโคว ์- เซนตปี์เตอร ์

สเบริก์ 7 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: กรกฏาคม – พฤศจกิายน  

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 55,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 20-26 ก.ค. 62  65,900 

วนัที ่ 24-30 ส.ค. 62  59,900 

วนัที ่ 14-20 ก.ย. 62  59,900 

วนัที ่ 05-11, 23-29 ต.ค. 62  59,900 

วนัที ่ 09-15 พ.ย. 62  55,900 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์
  O DELTA HOTELหรอื

เทยีบเทา่ 

2 
มอสโคว ์– น ัง่รถไฟ SAPSAN สู่นครเซนทปี์
เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัทเ์ฮอมเิทจ - โบสถห์ยด

เลอืด – ถนนชอ้ปป้ิงเนฟสกี ้
O O X 

PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 

หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมอืงปีเตอรฮ์อฟ – มหาวหิารเซนตไ์อแซค - 
พระราชวงัแคทเธอรนี O O O 

PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – ถา่ยรูปคู่กบัพพิธิ
ภณัทเ์รอืรบออโรรา่ – หา้ง Galeria - น ัง่รถไฟ 

SAPSAN สูก่รงุมอสโคว ์
O O   X 

DELTA HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 

5 
มอสโคว–์ พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์า
รเมอรี ่– จตุรสัแดง – วหิารเซนทบ์าซลิ – หา้ง
กมุ – ละครสตัว ์

O O X 
DELTA HOTELหรอื

เทยีบเทา่ 

6 
IZMAILOVO  MARKET – มหาวหิารเซนทซ์า
เวยีร ์– สถานรีถไฟใตด้นิ – สนามกฬีาเลนนิ –   
สนามบนิ                                            

O O  
 

7 กรงุเทพฯ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์

07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู4 

เคานเ์ตอร ์H,J สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย TG 974 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่09 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 10.50 น. 

และถงึกรงุมอสโคว ์เวลา 17.10 น.*** 

16.15 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่

ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น า

เดนิทางสูเ่นนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ

ของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตกึสูงเจ็ดตกึที่สรา้งในสมัยสตาลนิ 

นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่ระลกึในราคาถูกตัง้อยู่เป็นจ านวนมากที่ท่านสามารถ

เลอืกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DELTA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่2 
มอสโคว ์– น ัง่รถไฟ SAPSAN สูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัทเ์ฮอมิ

เทจ - โบสถห์ยดเลอืด – ถนนชอ้ปป้ิงเนฟสกี ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  

 น า ท่ าน เ ดินท า งสู่ ส ถ า นี ร ถ ไฟ เพื่ อ เ ดินท า งสู่ เ มื อ ง เ ซนต์ ปี เ ต อ ร ์ส เ บิร ์ก 

(St.petersburg)  

***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหว่างเมอืง จุดทีจ่อดรถกบัตวัสถานรีถไฟ มี

ระยะทางเดนิเทา้ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึง่ทา่นจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทาง

ดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกนักระเป๋าทีอ่าจจะสูญหายได*้** 

..... น. ขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN เพื่อเดนิทางสู่นครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ (ใชเ้วลาประมาณ 4 

ชัว่โมง) 

..... น. ถงึนครเซนทปี์เตอรเ์บริก์โดยสวสัดภิาพ น าชมความงดงามของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ 

(St. Petersburg) ที่สรา้ง โดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเมื่อปี ค.ศ.1703 ไดร้ับฉายาว่า

“ราชนีิแห่งยุโรปเหนือ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
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บา่ย 

 

น าชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดว้ยหอ้ง

ตา่งๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานที่แห่งน้ีเคยใชเ้ป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซยีของ

รัชกาลที ่5 ของไทยในการเจรญิสมัพันธไมตรไีทย-รัสเซยี   ปัจจุบันพระราชวงัน้ีไดถู้กใช ้

เป็น เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum)  ทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะ

ล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก เช่น ลโีอนาโด 

ดาวนิซี,่ ปีกสัโซ, แรมบรันด,์ แวนโกะ๊ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะทีส่วยที่สุดและใหญ่

ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง  น าท่านเขา้ชมโบสถห์ยดเลอืด (Church of Christ’s 

Resurrection) ทีส่รา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ถูกลอบปลงพระชนม ์

พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งเพือ่เป็นอนุสรณแ์ดพ่ระบดิา น าท่านตอ่ไปยัง ถนนช้

อปปิงเนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยชือ่ถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนน

ย่านการคา้สายหลักในเซนทปี์เตอรเ์บริก์ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของที่

ระลกึ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 เมอืงปีเตอรฮ์อฟ – มหาวหิารเซนตไ์อแซค - พระราชวงัแคทเธอรนี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางสู่เมืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึง่เป็นที่ตัง้ของ พระราชวงัฤดูรอ้น เป

โตรดวาเรสต ์(Peterhof Palace) ที่สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระ

ต าหนักทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นดว้ยอุทยาน

น ้าพุทีพ่วยพุ่งมาจากรูปปั้นสทีองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุค

ทอง ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจกบัประตมิากรรมทีว่จิติรงดงามอลังการยิง่ หอ้งหับต่างๆ ภายใน

พระราชวงัประดบัดว้ยทองค าอร่ามเรอืงพรอ้มภาพเขยีนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทาง

ประวัตศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิค่าได ้ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุแ์ละ

สวนน ้าพุอนัตระการตาสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝรั่งเศส จากนัน้น าเขา้ชม

มหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นมหาวหิารที่

สวยงามทีส่ดุ และใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมรีูปภาพที่สรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม 

รูปเขยีนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ทิธิแ์ห่งน้ีเป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากครัง้

หนึง่ตวัเมอืงถูกถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมือง แต่มหาวหิารเซ็นต์

ไอแซคแห่งน้ี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

 

เดนิทางสูเ่มอืงTsarskoye Selo หรอื เมอืงพุชกิน้ (Pushkin) เมืองน้ีเป็นที่ประทับ

ในฤดรูอ้นของราชวงศ ์และมีเหตุการณ์ส าคัญเกดิขึน้ในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระ

เจา้นิโคลัสที่ 2 พรอ้มสมาชกิในราชวงศถ์ูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวัต ิซ ึง่

กลายเป็นประวตัศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมืองพุชกิน้และราชวงศ ์โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 
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200 ปี น าเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วลิเลจ 

(Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศลิปะ

แบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสฟ้ีาสดใส มีหลังคารูปโดมสทีองสุกปลั่งภายใน

ประกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  ที่ทุกท่าน

จะตอ้งประทับใจ อสิระใหท้่านเดนิชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรือชอ้ปป้ิง

สนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่4 ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – ถา่ยรูปคูก่บัพพิธิภณัทเ์รอืรบออโรร่า – หา้ง 

Galeria - น ัง่รถไฟ SAPSAN สูก่รุงมอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึง่ในอดตีเคยใช ้

เป็นทีค่มุขงันักโทษทางการเมอืงเป็นป้อมปราการที่สรา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซ็นตปี์เตอร์

สเบริก์ ปัจจุบันใชเ้ป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชกิในราชวงศ ์โรมานอฟทุกพระองค ์ 

น าท่านถ่ายรูปกับพพิธิภณัทเ์รอืรบออโรรา่ (Aurora Museum) เรือประวัตศิาสตร-์

ของรัสเซียที่ ที่มีประวัตยิาวนานรวมถึงการผ่านช่วงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินิสตใ์นปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี ค.ศ. 

1941-1945 ดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย 

 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่หา้ง Galeria ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนมมากมาย อาท ิเช่น  ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS , 

INCANTO และอืน่ๆอกีมากมาย  

 น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพือ่เดนิทางสูก่รุงมอสโคว ์(Moscow)  

***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหว่างเมอืง จุดทีจ่อดรถกบัตวัสถานรีถไฟ มี

ระยะทางเดนิเทา้ประมาณ 1 กโิลเมตร ซึง่ทา่นจ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทาง

ดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกนักระเป๋าทีอ่าจจะสูญหายได*้** 

..... น. ขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN เพือ่เดนิทางสูก่รุงมอสโคว ์(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 

..... น. ถงึกรุงมอสโควโ์ดยสวสัดภิาพ  

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DELTA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 มอสโคว–์ พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเมอรี ่– จตรุสัแดง – วหิาร

เซนทบ์าซลิ – หา้งกุม – ละครสตัว ์
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศนูยก์ลาง

ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 

1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป น าท่านเขา้สู่

ภายในรัว้พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace)ที่ประทับของพระเจา้ซาร์

ทุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิร์ก 

ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีร่ับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ น าท่านสูจ่ัตรุัส

วหิาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆัง

อวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคญัใชใ้นงานพธิีกรรมที่ส าคัญ 

เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระเจา้

ซารส์รา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน าไป

ตดิบนหอระฆังแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้

ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่ังไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์

น ้าหนัก 40 ตัน (หากมีพธิีกรรมทางศาสนาโบสถอ์ัสสัมชัญจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้น

ใน) น าเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่(The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภัณฑท์ี่

เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่

14-15 ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที่ 14 

ถงึช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 20 พพิิธภัณฑอ์าร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑท์ี่เก็บ

รวบรวมทรัพย์สมบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิที่สมบูรณ์แบบ ซึง่อกี 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ 

อหิร่าน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์

ส าคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการ

ประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งน้ีใชจ้ัดงาน

ในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม่ วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้

ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตรุัสแดงเป็นที่ตัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก ่

วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสสีัน

สวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev 

ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 

แฉกที่ท ามาจากทับทิม น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสตน์ ามาประดับ ไวเ้มื่อปี

ค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนด์เนม เสื้อผา้ 

เครื่องส าอาง น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ที่เก็บศพสรา้ง

ดว้ยหนิออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 
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ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 น าท่านชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ี่ ไม่ควรพลาด 

เช่น สุนัข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมืออาชพี  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และ

ช่วงหลังอกี 45 นาที จากน้ียังมีบรกิารถ่ายรูปกับสัตวต์่างๆ และมีของที่ระลกึดว้ย ***

กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท *** 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DELTA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่6 IZMAILOVO  MARKET – มหาวหิารเซนทซ์าเวยีร ์– สถานรีถไฟใตด้นิ – 

สนามกฬีาเลนนิ –   สนามบนิ                                            

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อสิระใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาที่ถูกที่สุด อาทเิช่น นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตา แม่

ลูกดก, ผา้คลุมไหล่, อ าพัน, ของที่ระลกึต่างๆ และอืน่ๆอกีมากมาย จากนัน้น าท่านเขา้

ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้น

ใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน

สงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้ง

นานถงึ 45 ปี น าท่านชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์ถือไดว้่ามีความสวยงามมาก

ทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงาม

ของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากช่วง แรกสุดที่สตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพ

โซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ  

Monumental art คือลักษณะของงานศลิปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึคุณความดขีอง

วีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสก น าท่านเดนิทางกลับสู่กรุงมอสโคว ์แลว้ จากนัน้น าท่านถ่ายรูป

ภายนอกกบัสนามกฬีาเลนนิหรอืสนามกฬีาลุซนกี ี ้ (Luzhniki Stadium) สนามกฬีา

ระดบัความจุ 80,000 ทีน่ั่งทีใ่ชเ้ป็นทีจ่ัดพธิเีปิดการแขง่ขนัฟตุบอลโลก 2016 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (ไขป่ลาคารเ์วยีร,์ วอ้ดกา้)  

14.30 น.  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยสายการบนิไทย TG 975 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่23 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 18.40 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 07.30 น.*** 
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วนัที ่7 กรุงเทพ 

07.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

โปรแกรม :  CLASSIC RUSSIA รสัเซยี มอสโคว ์- เซนตปี์

เตอรส์เบริก์ 7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

20-26 ก.ค. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 38,900 6,900 

24-30 ส.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 40,900 6,900 

14-20 ก.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 40,900 6,900 

05-11 ต.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 40,900 6,900 

23-29 ต.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 40,900 6,900 

09-15 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 36,900 5,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ
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3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ
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จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (36 ดอลลา่รส์หรัฐ) 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ดอลลา่รส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 
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3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณีชาวตา่งชาตยิ ืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์

หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋ว

เครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวน  

8. กรณีชาวตา่งชาตวิซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

   

   
   

  

 QEDME-TG006 หนา้ 12 จาก 16 

 
 

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 
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