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มอสโคว ์–เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

ชมพระราชวงัฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจ-พระราชวงัฤดรู้อนเปโตควเอเรสต์- 
วิหารเซ้นตไ์อแซค-พระราชวงัเครมลิน-จตัรุสัแดง-ถ่ายรปูวิหารเซนตบ์าซิล- 
โบสถเ์ซ้นตเ์ซเวียร-์ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้ากมุและตลาดสินค้าพ้ืนเมือง 

พิเศษสดุ!! ล่องเรือชมความงามของแม่น ้ าเนวา 
ในนครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์  
โดยสายการบินไทย (TG)  

     
 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซยี ซึง่เป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงกำรปกครองจำก
ระบบสมบรูณำญำสทิธริำชยม์ำเป็นระบบกำรเมอืง กำรปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสตใ์นแนวมำรก์ซสิตไ์ด้
ส ำเรจ็ตัง้แต่ ค.ศ.1917 จนถงึกำลล่มสลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปัจจุบนัไดป้รบัเปลีย่นกำรปกครองและเศรษฐกจิมำสูร่ะบบ
ประชำธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยอืนจำกนกัท่องเทีย่วทัว่โลก กบัสถำนทีน่่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำย
รวมทัง้ประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำน 
มอสโคว ์  เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิำสตรอ์นัเก่ำแกแ่ละยำวนำน 
เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัและยงัเป็นเมอืงหลวงเก่ำของสหพนัธรฐัรสัเซยี ตัง้แต่สมยัของพระเจำ้ 
   ปีเตอรม์หำรำช ทีน่ ำควำมเจรญิมำสูป่ระเทศรสัเซยีแบบยุคใหม ่
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  13-18 ต.ค.2561 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – มอสโคว ์

07.00 น. นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ Row D  

Hilight Russia 6 Days 
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 สายการบินไทย  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
10.10 น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974 
15.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอื

เดนิทาง รอรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูใ่จกลางกรุงมอสโคว ์(เวลาชา้กว่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ชัว่โมง)  

 น าท่านเดนิทางสู ่“ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรอืเลนินฮิลส ์Sparrow Hills” จุดชมววิทีม่องเหน็ทศันียภาพ
ของกรุงมอสโควทีอ่ยู่เบือ้งล่างไดโ้ดยทัง้หมด จงึท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดตีเลอืกเนินเขา
นกกระจอกแหง่นี้เป็นทีต่ัง้บา้นพกัของตน ปัจจุบนัพืน้ทีด่งักล่าวเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์และเป็น
จุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโคว ์ใหท้่านถ่ายรปูกบัความสวยงามของอาคารหลกัของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์
เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในรสัเซยี โดยรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบสตาลนิทีเ่ป็นเอกลษัณ์
ของการก่อสรา้งอาคารแบบรสัเซยี ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ในปี 1755 โดยมคิาอลิซอฟ นกัวชิาการรสัเซยีใน
ช่วงเวลานัน้ มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการตัง้ชื่อตามเขาในปี 1940   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสอง  มอสโคว-์เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวตัศิาสตร์

รสัเซยี ทีม่อีายุยาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหง่นครเคยีฟ เจา้ชายยรู ิ
โดลโกรกู ีมรีบัสัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีเ่ป็นเหมอืนหวัใจ
ของกรุงมอสโคว ์ตามความเชื่อของชาวรสัเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลนิ
เป็นพพิธิภณัฑ ์และทีต่ัง้สถานทีส่ าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราช
และสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ อกีมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงทีเ่ก่าแก่ส าคญัและใหญ่ทีส่ดุในเครมลนิ 
โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าทีม่มีาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพธิรีาชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจา้อวีานและ ชมระฆงัยกัษท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก (หมายเหตุ: จ ากดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ 4 
รอบเท่านัน้คอื 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันัน้กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายอย่าง 
เคร่งครดั)  จากนัน้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์ซึง่เป็นทีเ่กบ็สมบตัลิ ้าค่าของกษตัรยิร์สัเซยี อนั
ไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราชรถทองค า, เครื่องบรรณาการจากราชวงศต่์างๆ ในยุโรปรวมถงึไขอ่ี
สเตอรท์ีห่าชมไดย้ากยิง่ จากนัน้ชมโบสถอ์สัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อวีานชมระฆงัยกัษท์ี่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟในกรุงมอสโคว ์น าท่านเดินทางโดยรถไฟเรว็ สู่นคร 

เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟความเรว็สูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  
เมื่อเดนิทางถงึ นครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์  เมอืงทีส่รา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703  นคร
แห่งนี้มปีระวตัศิาสตรข์องการต่อสูข้องชาวเมอืงหลายครัง้ และยงัเป็นอู่ก าเนิดอ านาจของการปฏวิตัริสัเซยีที่
ส ัน่สะเทอืนไปทัว่โลก ถอืไดว้่าเป็นเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก ประกอบดว้ย 44 เกาะ เชื่อมต่อกนั
ดว้ย แม่น ้า-ล าคลองอกี 86 สาย สวยงามจนไดร้บัฉายาว่า “ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ”  นครแหง่นี้เคยเป็นเมอืง
หลวงเก่าของรสัเซยีมานานกว่า 200 ปี ตวัเมอืงนัน้ ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นนครทีส่วยและสมบรูณ์มาก
ทีส่ดุในดา้นงานสถาปัตยกรรมและผงัเมอืง 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
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จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีสาม  เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-ล่องเรอืแม่น ้าเนวา 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเพื่อชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Museum)  ทีป่ระกอบดว้ยหอ้ง
ต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนี้ เคยใชเ้ป็นทีร่บัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชักาลที ่5  ของ
ไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี   พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์ กบัพระเจา้ซาร ์นิโคลสั 
ที ่2 ของรสัเซยีอกีดว้ย  ปัจจุบนัพระราชวงันี้ไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ทีเ่กบ็รวบรวมงานศลิปะล ้า
ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ ภาพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อาท ิลโีอนาโด ดาวนิซี,่  ปิกสัโซ,  แรมบ
รนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุของโลกแหง่หนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวงัเฮอรมิ์เทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซ่ึงส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งลว่งหน้า ดงันัน้ หากวนัท่ี
เดินทาง ตรงกบัช่วงท่ีปิดเข้าชม จะเปล่ียนไปเข้าพระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรอืสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนท่ีเปิด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักลา่ว)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ปีเตอรฮ์อฟหรอืปีเตอรก์อฟ Peterhof, Pertergof  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ  พระราชวงั
  ฤดรูอ้นเปโตรควาเรสต ์ (Petrodvorets) ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช  พระต าหนกัทีไ่ดช้ื่อว่า
  เป็น  Russian Versailles  เป็นพระราชวงัทีง่ดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานน ้าพุทีพ่วยพุ่งมาจากรปูปัน้สทีอง
  และทีต่่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง  ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกบัประตมิากรรมทีว่จิติร 
  งดงามอลงัการยิง่  หอ้งต่างๆ ภายในพระราชวงัประดบัประดาไปดว้ยทองค าอร่ามเรอืงพรอ้มภาพเขยีนที่
  สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิค่าได ้สว่นภายนอกประดบัตกแต่งดว้ยพฤกษา
  นานาพนัธุ ์และสวนน ้าพุอนัตระการตาส าหรบัฤดรูอ้น หากเป็นฤดหูนาวจะถูกปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลน 
  สวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรัง่เศส (กรณีทีพ่ระราชวงัปิดรวมถงึการล่องเรอื ซึง่สว่นใหญ่มไิดม้กีาร
  แจง้ล่วงหน้า ดงันัน้ หากวนัทีเ่ดนิทาง ตรงกบัช่วงทีปิ่ดเขา้ชม จะเปลีย่นไปเขา้พระราชวงัอื่นทีเ่ปิดหรอื 
  สถานทีท่่องเทีย่วอื่นทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมในชว่งเวลาดงักล่าว)   
  จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสูน่ครเซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ ใหท้่านเขา้ชม มหาวิหารเซ้นตไ์อแซค สรา้งขึน้อย่าง
  สวยงามยิง่ใหญ่ โดยไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาวฝรัง่เศส โดยใชเ้วลาสรา้งถงึ 40 ปี ยอดโดมท าดว้ย
  ทองค าแผ่นหนกัถงึ 100 กโิลกรมั  นบัเป็นวหิารทรงโดมทีส่งูทีส่ดุในโลก ภายในตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและหนิ
  มาลาไคท,์ รปูภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รปูเขยีนไอคอน โบสถ์ ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งน้ี เป็นทีน่บัถอืของ 
  ชาวเมอืงอย่างมากเนื่องจากครัง้หนึ่งตวัเมอืงถูกถล่มดว้ย ระเบดิ ของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่
  วหิารเซน้ตไ์อแซค แห่งนี้กลบัอยู่รอดปลอดภยั  จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืแม่น ้าเนวา ชมความงามของ 
  ทศันียภาพและสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ ในเมืองเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ท่ีตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น ้าเนวา  
  แม่น ้าสายหลกัของเมืองน้ี 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี   เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟในนครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรงุมอสโควโ์ดย

รถไฟความเรว็สูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  จากนัน้น าท่านเดนิทาง
โดยสารรถโคช้มารอรบัพรอ้มเกบ็สมัภาระ เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงมอสโคว ์
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชม จตัรุสัแดง Red Square ทีม่คีวามส าคญัในหน้าประวตัศิาสตรก์ารเมอืงรสัเซยี เป็นสถานที่

ส าคญัตัง้อยูใ่จกลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตุัรสัทีส่วยงามทีส่ดุในโลก เป็นสถานทีเ่กบ็ศพเลนินศาสดาของ
ประเทศสงัคมนยิม สรา้งดว้ยหนิแกรนิต และหนิอ่อน ดา้นหน้าจตุัรสัแดงนัน้ เป็นทีต่ัง้ของกโิลเมตรทีศ่นูย์
ของรสัเซยี และมลีานกวา้งของจตุัรสัแดงนี้มพีืน้ทีก่วา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าทีเ่ป็นสถานทีจ่ดั
งานส าคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายยุคหลายสมยั บรเิวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่ว
อื่นๆ รายรอบอกีมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลนิ พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรร์สัเซยี และหา้งสรรพสนิคา้กุม 
เป็นตน้  ใหท้่านถ่ายรปูกบั วิหารเซน็ตบ์าซิล สญัลกัษณ์ของกรงุมอสโคว ์ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานจอม
โหด อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวคิ ทีปั่จจุบนัล่มสลายไปกบัความยิง่ใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สรา้ง
ในสมยัพระเจา้อวีานที ่4 จอมโหด ดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลากสสีนั สวยงาม จน
นกัท่องเทีย่วเรยีกกนัว่า โบสถล์กูกวาด สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik  
Yakovlev ทีห่ลงัจากสรา้งเสรจ็กถ็ูกควกัดวงตาทัง้สองขา้ง โดยค าสัง่ของพระเจา้อวีานที ่4 หรอืกษตัรยิอ์วีาน
ผูโ้หดรา้ย ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแหง่นี้มาก จงึมคี าสัง่ใหป้นูบ าเหนจ็แก่สถาปนิก
ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพื่อไมใ่หส้ถาปนิกผูน้ัน้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านี้ไดอ้กี 

 จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีห้่างสรรพสินค้ากมุ (Gum Department Store) ทีห่รหูรามากทีส่ดุในรสัเซยี 
แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่โลก  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเศรษฐรีสัเซยี  ตวัอาคารและภายในตกแต่ง
อย่างงดงามหรหูรา   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองท่ีรา้น Hard Rock Cafe 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีห้า   มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัสถาปัตยกรรม
หลากหลายรปูแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน ฯลฯ จน
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใตด้นิแห่งเดยีวในโลกทีม่ศีลิปะทีง่ดงามยิง่ และยงัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีช่าว
รสัเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิหเ้หน็ถงึความยิง่ใหญ่ มปีระวตัศิาสตร ์ความเป็นชาตนิยิม และวฒันธรรม
ประเพณีอนัสวยงาม ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานีนัน้มคีวามแตกต่างกนัดว้ย ประตมิากรรม โคมไฟระยา้ 
เครื่องแกว้ หนิแกรนิต หนิอ่อน ลว้นแลว้แต่ปราณีตสวยงาม หากไดม้าเยอืนแดนหมขีาวแห่งนี้  จากนัน้ 

  น าท่านเขา้ชม วิหารเซน็ต ์เดอะซาเวียร ์ สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่1 
  เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และแสดงกตญัญุตาแดพ่ระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จาก 
  สงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูน้ าพรรคคอมมวินิสต์
  ในขณะนัน้ไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท์ิง้ เพื่อดดัแปลงเป็นสระว่ายน ้าทีใ่หญ่ที่สดุในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994 
  ประธานาธบิดบีอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้กีารก่อสรา้งวหิารขึน้มาใหม่ ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทัง้ประเทศ ซึง่
  จ าลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์วหิารน้ีจงึกลบัมายนืหยดัทีเ่ดมิอกีครัง้โดยสรา้งเสรจ็สมบรูณ์และท า
  พธิเีมื่อวนัที ่19 สงิหาคม ค.ศ.2000 ปัจจุบนัวหิารน้ีใชใ้นการประกอบพธิกีรรมส าคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึราคาถูก บรเิวณตลาดนดัหน้าโบสถ ์โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลกูดก ซึง่มใีห้

เลอืกมากมายหลายแบบ  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนอารบตั (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมา
ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 ในอดตีเป็นทีอ่ยู่ของชนชัน้ขนุนาง และศลิปินทีม่ผีูอุ้ปถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต 
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ถนนอารบตัเป็นย่านทีพ่กัของสมาชกิระดบัสงูของพรรคคอมมวินิสต ์ปัจจบุนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคน
เดนิทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของรสัเซยี เป็นแหล่งของศลิปิน จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ เป็นตน้   
จากนัน้สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบิน โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์(เน่ืองจากการจราจรใน 
กรงุมอสโควค่์อนขา้งหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจ าเป็นต้องเืือ่ 
เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน 

18.25 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975 
 

วนัท่ีหก   กรงุเทพฯ 
07.30 น.  เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.. 
 

 
 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตกุำรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดกำรเข้ำชมสถำนท่ีและพระรำชวงัต่ำงๆ ไม่ตรงกนั หำกรำยกำรทวัร์
ท่ีเดินทำง สถำนท่ีใดปิดโดยไม่ไทรำบล่วงหน้ำ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเข้ำสถำนท่ีอ่ืน

ทดแทนหรือคืนเงินค่ำเข้ำชมให้ กรณีท่ีไม่สำมำรถจดัทดแทนได้ 
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อตัรำค่ำเดินทำง   13-18 ต.ค.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilight Russia 2 Cities / TG 
มอสโคว-์เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ 6 วนั 

13-18 ต.ค.61 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 58,700 
เดก็อายตุ ่าก่่า 2   ี  ักกกกผผูใ้หญ่ 2 ทา่น 55,700 
เดก็อายตุ ่าก่่า 2   ี  ักกกกผผูใ้หญ่   ทา่น (เสรมิเต ยง) 52,700 

ักกเด ย่่เัิม่ ทา่นละ 5,500 
ราคาส าหรกผทา่นท ม่ ตก ๋่ โดยสารอยูแ่ล้่   
เดนิทางัรอ้มคณะ ทา่นละ 

28,500 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน, ทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 1,800 บำท  
ช ำระพร้อมค่ำทวัรก่์อนคณะออกเดินทำง ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั  ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญำตให้เดก็อำยุต ำ่กวำ่ 7 ปี เข้ำพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 

 
หมำยเหตุ 

 อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 25 ท่ำน และจะต้องช ำระมดัจ ำ 
หลงัจำกได้รบักำรยืนยนักำรจองทวัรท์นัที ท่ำนละ 20,000 บำท 

 กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รือของทำงบริษทั
ทวัร ์ กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกจะต้องท ำกำรตรวจสอบห้องพกัและบริกำรเพ่ิมเติมจำกท่ีนัง่ท่ีมี 

 กรณีท่ำนท่ีต้องกำรอยู่ต่อ กรณุำตรวจสอบวนัเดินทำงอีกครัง้ของสำยกำรบิน ไม่สำมำรถเปล่ียนสนำมบินท่ี
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจำกวนักลบัออกจำกปลำยทำง (รสัเซีย) มีค่ำธรรมเนียมในกำรเล่ือน
ตัว๋กลบั ท่ำนละ 4,500 บำท หำกเปล่ียนแล้วไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงอีกได้  
 
อตัรำน้ีรวมบริกำร 
 ค่าตก ๋่ เครื่องผนิไี-กลกผโดยสายการผนิไทย ชกน้ีระหยกด  เสน้ทาง กรุงเทัฯ-มอสโค่-์กรุงเทัฯ ร่มถงึค่าเดนิทางไี-กลกผ

มอสโค่-์เซน็ต์ี  เตอรส์เผริก์ ด้่ ยรถไฟค่ามเร็่ สงู 
 ค่าโรงแรมท ่ั กกตามรายการท ร่ะผุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานท ต่่างๆ ตามรายการท ร่ะผุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรกผสง่ระห่่างน าเท ย่่ตามรายการท ร่ะผุ 
 ค่าภาษ สนามผนิทุกแห่งท ม่  
 ค่ามกคคุเทศกข์องผรษิกทจากกรุงเทัฯ ท ค่อยอ าน่ยค่ามสะด่กแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างีระเทศ 
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 ค่าีระกกนอุผกตเิหตุคุม้ครองใน่งเงนิท่านละ 1,000,000 ผาท เดก็อายุต ่าก่่า 2  ี และผูใ้หญ่ท อ่ายุเกนิ 75  ี กรมธรรมั ์
500,000 ผาท (เงื่อนไขเี็นไีตามกรมธรรัผ์รษิกทีระกกน) 

 ค่าภาษ น ้ามกนเชือ้เัลงิและค่าีระกกนภกยการเดนิทางท ม่ การเร ยกเกผ็จากสายการผนิ ซึง่เี็นอกตราเร ยกเกผ็ ณ ่กนท  ่20 
ก.ั.2561 หากม เัิม่เตมิภายหลกงหรอือกตราการผกผกนค่าน ้ามกนหรอืภาษ ใดๆ จะตอ้งม การช าระเัิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
 สายการผนิ   

 
 

 

 

 

 

 

อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 
 ค่าน ้าหนกกของกระเี๋าเดนิทางในกรณ ท เ่กนิก่่าสายการผนิก าหนด (30 กโิลกรกมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเน ยมการท าหนกงสอืเดนิทาง 
 ค่าผรกิารยกกระเี๋าทุกแห่ง 
 ค่าทิี ันกกงานขกผรถและมกคคุเทศกท์อ้งถิน่ในรกสเซ ยและหก่ หน้าทก่ ร ์ท เ่ดนิทางไี-กลกผัรอ้มคณะ ท่านละีระมาณ 1,800  

ผาท (ช าระัรอ้มค่าทก่ รส์่่ นท เ่หลอืก่อนคณะออกเดนิทาง)  
 ค่าใชจ้่ายส่่ นตก่ นอกเหนือจากรายการท ร่ะผุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท ส่ กง่เัิม่เองค่าโทรศกั ท ์ค่าซกกร ดฯลฯ 
 ค่าอาหารท ไ่ม่ไดร้ะผุไ่ใ้นรายการ 
 ค่าท าใผอนุญาตท ก่ลกผเขา้ีระเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้่ 
 ค่า่ ซ่าส าหรกผชา่ต่างชาต ิ
 ค่าน ้าดื่มระห่่างทก่ ร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระห่่างทก่ ร)์ 
 ค่าภาษ ท่องเท ย่่หากม การเกผ็เัิม่ 
 ค่าีระกกนการเดนิทางท น่อกเหนือจากรายการทก่ ร ์

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
o หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
o หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ (กรณีท่านทีต่อ้งยื่นวซีา่) 
o หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้ (กรณีทีม่กีารท าวซี่า) แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืค่ามดัจ า  
o หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมำยเหต ุ 
o รายการอาจจะม การเีล ย่นแีลงตามค่ามเหมาะสม เน่ืองจากค่ามล่าชา้ของสายการผนิ โรงแรมท ่ั กกในต่างีระเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภกยธรรมชาต ิฯลฯ ผรษิกทฯจะค านึงถงึค่ามสะด่กของผูเ้ดนิทางเี็นส าคกญ 
o กรณ ท ม่ การเกดิภกยธรรมชาต ิทกง้ในีระเทศไทยและต่างีระเทศท ผู่เ้ดนิทางก าลกงจะไี หากม เหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และม 

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้ผรษิกทฯ ขอสง่นสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนก่่าจะไดร้กผการยนืยกน
จากสายการผนิ โรงแรม  หรอืหน่่ยงานจากต่างีระเทศท ผ่รษิกททก่ รต์ดิต่อ่่าสามารถคนืเงนิได ้ 
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o ผรษิกทฯ จะไม่รกผผดิชอผและชดเชยค่าเส ยหาย เนื่องจากภกยธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ท ม่ เหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไี-กลกผไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทก่ ร ์ 

o ผรษิกทฯจะไม่รกผผดิชอผในกรณ ท ก่องตร่จคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากม สิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ีระเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ค่ามีระัฤตสิอ่ไีในทางเสือ่มเส ย  หรอืด้่ ยเหตุผลใดๆกต็ามท ่กองตร่จคน
เขา้เมอืงัจิารณาแล้่  ทางผรษิกทฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่่ า่จ าน่นทกง้หมดหรอืผางส่่ น 

o ผรษิกทฯ จะไม่รกผผดิชอผในกรณ ท ส่ถานทตูงดออก่ ซ่า อกนสผืเนื่องมาจากตก่ ผูโ้ดยสารเอง 
o ผรษิกทฯ จะไม่รกผผดิชอผในกรณ ท ก่องตร่จคนเขา้เมอืงของีระเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้กผชา่ต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้่ท ่ั  านกกอยู่ในีระเทศไทย 
o ผรษิกทฯ จะไม่รกผผดิชอผต่อกรณ เกดิการสญูเส ย, สญูหายของกระเี๋า และสกมภาระของผูโ้ดยสาร อกนเกดิจากสายการผนิ 

ทางสายการผนิผูใ้หผ้รกิารจะเี็นผูร้ กผผดิชอผตามกฎของกรมการผนิัาณิชย ์ซึง่จะรกผผดิชอผต่อการสญูหายหรอืเส ยหาย
ของสกมภาระใผใหญ่ใน่งเงนิตามท ส่ายการผนิก าหนด ร่มถงึไม่รกผผดิชอผกรณ เท ย่่ผนิล่าชา้หรอืยกเลกิเท ย่่ผนิ 

o ในผางรายการทก่ ร ์ท ต่อ้งม ผนิด้่ ยสายการผนิภายในีระเทศ น ้าหนกกของกระเี๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าก่่ามาตรฐานได ้
ทกง้น ้ข ึน้อยู่กกผขอ้ก าหนดของแต่ละสายการผนิ ผรษิกท ฯ ขอสง่นสทิธิไ์ม่รกผภาระค่ามรกผผดิชอผค่าใชจ้่ายในน ้าหนกกส่่ นท ่
เกนิ 

o ในีระเทศต่าง ๆ ในยุโรี/รกสเซ ย ม การรณรงคเ์รื่องการงดสผูผหุร  ่ผนรถโคช้, โรงแรม และสถานท ต่่างๆ จะม ขอ้ก าหนดท ่
ชกดเจนในเรื่องการสผูผหุร  ่และม สถานท โ่ดยเฉัาะส าหรกผผูส้ผูผุหร  ่ทกง้น ้เน่ืองจากสขุภาัของคนส่่ นร่ม 

o กรณ ท ท่่านเดนิทางเี็นครอผครก่ ใหญ่ หรอืเดนิทางัรอ้มสมาชกิในครอผครก่  ท ต่อ้งไดร้กผการดแูลเี็นัเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ ม โรคีระจ าตก่  ไม่สะด่กในการเดนิท่องเท ย่่ในระยะเ่ลาเกนิก่่า 4 - 5 ชก ่่ โมง
ตดิต่อกกน ท่านและครอผครก่ ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอผครก่ ของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเี็นหมู่คณะ 
หก่ หน้าทก่ รม์ ค่ามจ าเี็นตอ้งดแูลคณะทก่ รท์กง้หมด 

o การจกดโีรแกรมทก่ ร ์เี็นการก าหนดตลอดทกง้  ี  หรอืก าหนดล่่งหน้าค่อนขา้งนาน หาก่กนเดนิทางดกงกล่า่ตรงกกผ่กนท ่
สถานท เ่ขา้ชมนกน้ๆ ีิดท าการ หรอื ีิดโดยมไิดแ้จง้ล่่งหน้า หรอื การเีิดรกผจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน่กนท ค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระผผดกงกล่า่ได ้ทางผรษิกทฯ จะสลกผรายการเัื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานท ด่กงกล่า่ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนกน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาท ไ่ดร้กผจากทาง ผรษิกท supplier ีระเทศนกน้ๆ แต่หากม การล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระห่่างการเดนิทาง เี็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท ด่กงกล่า่ได ้ทางผรษิกทฯ จะไม่ม การคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไีแล้่   

o หากช่่ งท เ่ดนิทางเี็นช่่งอ สเตอร,์ ครสิมาสตห์รอื  ีใหม ่ซึง่เี็นช่่ง่กนหยุดของชา่ยโุรี/รกสเซ ย รา้นคา้ีิดเี็นส่่ นใหญ่ 
ดกงนกน้ขอให้ั จิารณาก่อนการจองทก่ ร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
อาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณี
ท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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