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มอสโคว ์–เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
ชมพระราชวงัฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจ-พระราชวงัฤดรู้อนเปโตควเอเรสต์- 

พระราชวงัเครมลิน-จตัรุสัแดง-ถ่ายรปูวิหารเซนตบ์าซิล- 
โบสถเ์ซ้นตเ์ซเวียร-์ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้ากมุและตลาดสินค้าพ้ืนเมือง 

พิเศษสดุ!! ล่องเรือชมความงามของแม่น ้ ามอสโคว ์
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 ำควำมเจรญิมำสูป่ระเทศรสัเซยีแบบยุคใหม่ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 5-10 ม.ค. / 10-15 ม.ค. / 19-24 ม.ค. /  16-21 ก.พ. /  
    2-7 มี.ค. / 23-28 มี.ค. / 28 มี.ค.-2 เม.ย.2562 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – มอสโคว ์

08.00 น. นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ Row D  
 สายการบินไทย  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านยยคยามะะวยดวา้นเอดะารและะมัาาระ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น

Hilight Russia  
6 Days 2 Cities 
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 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

10.50 น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974 
17.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย หลงัผ่านขัน้ตอนดารตรยจหนงัะอื

เวนิทาง รอรบัะมัาาระเรยีบรอ้ย จาดนัน้น าท่านเวนิทางะูใ่จดลางดรุงมอะโคย ์(เยลาชา้ดย่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ชัย่โมง)  น าท่านเวนิทางะู ่“ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรอืเลนินฮิลส ์Sparrow Hills” จุวชมยยิที่
มองเหน็ทศันียาาพของดรุงมอะโคยทีอ่ยู่เบือ้งล่างไวโ้วยทัง้หมว จงึท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมยินิะตใ์น
อวตีเลอืดเนินเขานดดระจอดแหง่นี้เป็นทีต่ัง้บา้นพดัของตน ปัจจบุนัพืน้ทีว่งัดล่ายเป็นทีต่ัง้ของมหายทิยาลยั
มอะโคย ์และเป็นจุวชมยยิทีะ่ยยทีะ่วุในมอะโคย ์ใหท้่านถ่ายรปูดบัคยามะยยงามของอาคารหลดัของ
มหายทิยาลยัมอะโคย ์เป็นมหายทิยาลยัทีเ่ด่าแด่ทีะ่วุและใหญ่ทีะ่วุในระัเซยี โวยรปูแบบะถาปัตยดรรม
แบบะตาลนิทีเ่ป็นเอดลษัณ์ของดารด่อะรา้งอาคารแบบระัเซยี ไวร้บัดารด่อตัง้ขึน้ในปี 1755 โวยมคิาอลิ
ซอฟ นดัยชิาดารระัเซยีในช่ยงเยลานัน้ มหายทิยาลยัทีไ่วร้บัดารตัง้ชื่อตามเขาในปี 1940   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ าตัตาคารพืน้เมอืง 
จาดนัน้น าท่านเขา้ะู ่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระวบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสอง  มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน ะญัลดัษณ์ของอวตีะหาาพโซเยยีตอนัเป็นจุวด าเนิวแห่งประยตัศิาะตร์

ระัเซยี ทีม่อีายุยายนานดย่า 850 ปี ะรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โวยมดุฎราชดุมารแหง่นครเคยีฟ เจา้ชายยรู ิ
โวลโดรดู ีมรีบัะัง่ใหะ้รา้งเพื่อใชป้้องดนัศตัร ูในอวตีเป็นเพยีงป้อมปราดารไมธ้รรมวา ทีเ่ป็นเหมอืนหยัใจ
ของดรุงมอะโคย ์ตามคยามเชื่อของชายระัเซยีเครมลนิคอืทีะ่ถติยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชยงัเครมลนิ
เป็นพพิธิาณัฑ ์และทีต่ัง้ะถานทีะ่ าคญัหลายแห่ง เช่น ะาาคองเดระ ยหิารต่างๆ หอระฆงัของอยีานมหาราช
และะิง่ด่อะรา้งอื่นๆ อดีมาดมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั ยหิารหลยงทีเ่ด่าแด่ะ าคญัและใหญ่ทีะ่วุในเครมลนิ 
โวยะรา้งทบัลงบนโบะถไ์มเ้ด่าทีม่มีาด่อนแลย้ ใชใ้นดารประดอบพธิรีาชาาเิษด ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจา้อยีานและ ชมระฆงัยดัษท์ีใ่หญ่ทีะ่วุในโลด (หมายเหตุ: จ าดวัรอบเยลาในดารเขา้ชมเพยีงยนัละ 4 
รอบเท่านัน้คอื 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิวยนัพฤหะับว)ี วงันัน้ดรุณาตรงต่อเยลานวัหมายอย่าง 
เคร่งครวั)  จาดนัน้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์ซึง่เป็นทีเ่ดบ็ะมบตัลิ ้าค่าของดษตัรยิร์ะัเซยี อนั
ไวแ้ด่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราชรถทองค า, เครื่องบรรณาดารจาดราชยงศต่์างๆ ในยุโรปรยมถงึไข่ 
อะีเตอรท์ีห่าชมไวย้าดยิง่ จาดนัน้ชมโบะถอ์ะัะมัชญั, ปืนใหญ่ยดัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อยีานชมระฆงัยดัษ์
ทีใ่หญ่ทีะ่วุในโลด   

กลางวนั รบัประทานอาหารดลางยนั ณ าตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชม จตัรุสัแดง Red Square ทีม่คียามะ าคญัในหน้าประยตัศิาะตรด์ารเมอืงระัเซยี เป็นะถานที่

ะ าคญัตัง้อยูใ่จดลางเมอืงของมอะโคย ์เป็นจตุัระัทีะ่ยยงามทีะ่วุในโลด เป็นะถานทีเ่ดบ็ศพเลนินศาะวาของ
ประเทศะงัคมนยิม ะรา้งวย้ยหนิแดรนิต และหนิอ่อน วา้นหน้าจตุัระัแวงนัน้ เป็นทีต่ัง้ของดโิลเมตรทีศ่นูย์
ของระัเซยี และมลีานดยา้งของจตุัระัแวงนี้มพีืน้ทีด่ยา้ง 695 เมตร ยาย 130 เมตร ท าหน้าทีเ่ป็นะถานทีจ่วั
งานะ าคญัๆ ต่างๆ ของระัเซยีมาหลายยุคหลายะมยั บรเิยณจตุัระัแวงยงัประดอบไปวย้ยะถานทีท่่องเทีย่ย
อื่นๆ รายรอบอดีมาดมาย เช่น พระราชยงัเครมลนิ พพิธิาณัฑป์ระยตัศิาะตรร์ะัเซยี และหา้งะรรพะนิคา้ดุม 
เป็นตน้  ใหท้่านถ่ายรปูดบั วิหารเซน็ตบ์าซิล ะญัลดัษณ์ของดรงุมอะโคย ์ทีะ่รา้งขึน้โวยพระเจา้อยีานจอม
โหว อนุะรณ์ะถานของผูน้ าพรรคบอลเชยคิ ทีปั่จจุบนัล่มะลายไปดบัคยามยิง่ใหญ่ของะหาาพโซเยยีต ะรา้ง
ในะมยัพระเจา้อยีานที ่4 จอมโหว วย้ยศลิปะระัเซยีโบราณ มยีอวโวม 9 ยอวหลาดะะีนั ะยยงาม จน
นดัท่องเทีย่ยเรยีดดนัย่า โบะถล์ดูดยาว ะรา้งวย้ยศลิปะระัเซยีโบราณโวยะถาปนิดชายระัเซยี Postnik  
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Yakovlev ทีห่ลงัจาดะรา้งเะรจ็ดถ็ูดคยดัวยงตาทัง้ะองขา้ง โวยค าะัง่ของพระเจา้อยีานที ่4 หรอืดษตัรยิอ์ยีาน
ผูโ้หวรา้ย ทรงพอพระทยัในคยามงวงามของมหายหิารแหง่นี้มาด จงึมคี าะัง่ใหป้นูบ าเหนจ็แด่ะถาปนิด
ผูอ้อดแบบวย้ยดารคยดัวยงตาทัง้ะอง เพื่อไมใ่หะ้ถาปนิดผูน้ัน้ะามารถะรา้งะิง่ทีะ่ยยงามดย่านี้ไวอ้ดี 

 จาดนัน้อะิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีห้่างสรรพสินค้ากมุ (Gum Department Store) ทีห่รหูรามาดทีะ่วุในระัเซยี 
แหล่งรยมะนิคา้แบรนวเ์นมจาดทัย่โลด  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเศรษฐรีะัเซยี  ตยัอาคารและาายในตดแต่ง
อย่างงวงามหรหูรา จากนัน้น าท่านล่องเรอืชมความงดงามริมฝัง่แม่น ้ามอสโควห์รอืแม่น ้ามอสคาวา 
แม่น ้าสายหลกัของกรงุมอสโคว ์ชมสถาปัตยกรรมของอาคารท่ีเป็นเอกลษัณ์เฉพาะตวัของรสัเซีย 
และชีวิตความเป็นอยูข่องชาวรสัเซีย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองท่ีรา้น Hard Rock Cafe 
จาดนัน้น าท่านเขา้ะู่ ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระวบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสาม  มอสโคว-์เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม วิหารเซน็ต ์เดอะซาเวียร ์Christ Savior Cathedral  ะรา้งขึน้ในะมยัพระเจา้ซารอ์เลด็ซาน

เวอรท์ี ่1 เพื่อเป็นอนุะรณ์แห่งชยัชนะ และแะวงดตญัญุตาแว่พระเป็นเจา้ทีท่รงช่ยยปดป้องระัเซยีใหร้อวพน้
จาดะงครามนโปเลยีน โวยใชเ้ยลาด่อะรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาะตาลนิผูน้ าพรรคคอมมยินิะตใ์นขณะนัน้ไว้
ะัง่ใหท้บุโบะถท์ิง้ เพื่อววัแปลงเป็นะระย่ายน ้าทีใ่หญ่ทีะ่วุในโลด จนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธบิวบีอระิ 
เยลซนิ ไวอ้นุมตัใิหม้ดีารด่อะรา้งยหิารขึน้มาใหม่ วย้ยเงนิบรจิาคของคนทัง้ประเทศ ซึง่จ าลองของเวมิไว้
เดอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ยหิารน้ีจงึดลบัมายนืหยวัทีเ่วมิอดีครัง้โวยะรา้งเะรจ็ะมบรูณ์และท าพธิเีมื่อยนัที ่19 
ะงิหาคม ค.ศ.2000 ปัจจบุนัยหิารนี้ใชใ้นดารประดอบพธิดีรรมะ าคญัระวบัชาตขิองระัเซยี จาดนัน้น าท่านชม 
สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์Metro คยามลงตยัของดารผะมผะานเทคโนโลยเีขา้ดบัะถาปัตยดรรม
หลาดหลายรปูแบบโวยเฉพาะดารตบแต่ง ประวบัประวาาายในะถานีต่างๆ วย้ยดระจดะ ีหนิอ่อน ฯลฯ จน
ไวร้บัดารยดย่องย่าเป็นะถานีรถไฟใตว้นิแห่งเวยียในโลดทีม่ศีลิปะทีง่วงามยิง่ และยงัเป็นะิง่ด่อะรา้งทีช่าย
ระัเซยีะามารถอยวชายต่างชาตใิหเ้หน็ถงึคยามยิง่ใหญ่ มปีระยตัศิาะตร ์คยามเป็นชาตนิยิม และยฒันธรรม
ประเพณีอนัะยยงาม วย้ยดารตดแต่งของแต่ละะถานีนัน้มคียามแตดต่างดนัวย้ย ประตมิาดรรม โคมไฟระยา้ 
เครื่องแดย้ หนิแดรนิต หนิอ่อน ลย้นแลย้แต่ปราณีตะยยงาม หาดไวม้าเยอืนแวนหมขีายแห่งนี้  จาดนัน้ 

 จาดนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนอารบตั (Arabat Street) ชื่อถนนน้ีปราดฏมาตัง้แต่ศตยรรษที ่15 ในอวตี
เป็นทีอ่ยู่ของชนชัน้ขนุนาง และศลิปินทีม่ผีูอุ้ปถมัา ์ต่อมาในะมยัะหาาพโซเยยีต ถนนอารบตัเป็นย่านทีพ่ดั
ของะมาชดิระวบัะงูของพรรคคอมมยินิะต ์ปัจจุบนัถนนอารบตัดลายเป็นถนนคนเวนิทีม่ชีื่อเะยีงทีะ่วุของ
ระัเซยี เป็นแหล่งของศลิปิน จติรดร รา้นขายของทีร่ะลดึ รา้นดาแฟ เป็นตน้   

กลางวนั  รบัประทานอาหารดลางยนั ณ าตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเวนิทางะูะ่ถานีรถไฟในดรุงมอะโคย ์น าท่านเดินทางโดยรถไฟเรว็ สู่นครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ โดย

รถไฟความเรว็สูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  เมื่อเวนิทางถงึ นครเซ้นตปี์
เตอรส์เบิรก์  เมอืงทีะ่รา้งโวยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703  นครแห่งนี้มปีระยตัศิาะตรข์องดาร
ต่อะูข้องชายเมอืงหลายครัง้ และยงัเป็นอู่ด าเนิวอ านาจของดารปฏยิตัริะัเซยีทีะ่ ัน่ะะเทอืนไปทัย่โลด ถอืไวย้่า
เป็นเมอืงทีะ่ยยงามทีะ่วุแห่งหนึ่งของโลด ประดอบวย้ย 44 เดาะ เชื่อมต่อดนัวย้ย แม่น ้า-ล าคลองอดี 86 ะาย 
ะยยงามจนไวร้บัฉายาย่า “ราชนิแีห่งยุโรปเหนือ”  นครแหง่นี้เคยเป็นเมอืงหลยงเด่าของระัเซยีมานานดย่า 
200 ปี ตยัเมอืงนัน้ ไวร้บัดารดล่ายขานย่าเป็นนครทีะ่ยยและะมบรูณ์มาดทีะ่วุในวา้นงานะถาปัตยดรรมและ
ผงัเมอืง 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ าตัตาคารพืน้เมอืง 
จาดนัน้น าท่านเขา้ะู่ ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระวบัเทยีบเท่า 
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วนัท่ีส่ี   เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเวนิทางเพื่อชมคยามยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Museum)  ทีป่ระดอบวย้ยหอ้ง
ต่างๆ มาดดย่า 1,050 หอ้ง ณ ะถานทีแ่ห่งนี้ เคยใชเ้ป็นทีร่บัรองดารเะวจ็เยอืนระัเซยีของรชัดาลที ่5  ของ
ไทยในดารเจรญิะมัพนัธไมตรไีทย / ระัเซยี   พรอ้มทัง้ทรงร่ยมฉายพระฉายาลดัษณ์ ดบัพระเจา้ซาร ์นิโคละั 
ที ่2 ของระัเซยีอดีวย้ย  ปัจจุบนัพระราชยงันี้ไวถู้ดใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ทีเ่ดบ็รยบรยมงานศลิปะล ้า
ค่าของโลดดย่า 8 ลา้นชิน้ รยมทัง้ าาพเขยีนของจติรดรเอดของโลด อาท ิลโีอนาโว วายนิซี,่  ปิดะัโซ,  แรมบ
รนัว,์ แยนโด๊ะ ฯลฯ  จวัเป็นพพิธิาณัฑศ์ลิปะทีะ่ยยทีะ่วุและใหญ่ทีะ่วุของโลดแหง่หนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวงัเฮอรมิ์เทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซ่ึงส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งลว่งหน้า ดงันัน้ หากวนัท่ี
เดินทาง ตรงกบัช่วงท่ีปิดเข้าชม จะเปล่ียนไปเข้าพระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรอืสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนท่ีเปิด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักลา่ว)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารดลางยนั ณ าตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านเวนิทางะูเ่มอืง ปีเตอรฮ์อฟหรอืปีเตอรก์อฟ Peterhof, Pertergof  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ  พระราชวงั
  ฤดรูอ้นเปโตรควาเรสต ์ (Petrodvorets) ทีะ่รา้งขึน้ในะมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช  พระต าหนดัทีไ่วช้ื่อย่า
  เป็น  Russian Versailles  เป็นพระราชยงัทีง่วงามโววเว่นวย้ยอุทยานน ้าพุทีพ่ยยพุ่งมาจาดรปูปัน้ะทีอง
  และทีต่่าง ๆ มาดดย่า 100 แห่ง  วย้ยะถาปัตยดรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจดบัประตมิาดรรมทีย่จิติร 
  งวงามอลงัดารยิง่  หอ้งต่างๆ าายในพระราชยงัประวบัประวาไปวย้ยทองค าอร่ามเรอืงพรอ้มาาพเขยีนที่
  ะยยงามเด่าแด่ทรงคุณค่าทางประยตัศิาะตรจ์นมอิาจประเมนิค่าไว ้ะย่นาายนอดประวบัตดแต่งวย้ยพฤดษา
  นานาพนัธุ ์และะยนน ้าพุอนัตระดารตาะ าหรบัฤวรูอ้น หาดเป็นฤวหูนายจะถูดปดคลุมวย้ยหมิะขายโพลน 
  ะยยงามไมแ่พพ้ระราชยงัแยรซ์ายะใ์นฝรัง่เศะ (ดรณีทีพ่ระราชยงัปิวรยมถงึดารล่องเรอื ซึง่ะย่นใหญ่มไิวม้ดีาร
  แจง้ล่ยงหน้า วงันัน้ หาดยนัทีเ่วนิทาง ตรงดบัช่ยงทีปิ่วเขา้ชม จะเปลีย่นไปเขา้พระราชยงัอื่นทีเ่ปิวหรอื 
  ะถานทีท่่องเทีย่ยอื่นทีเ่ปิวใหเ้ขา้ชมในชย่งเยลาวงัดล่าย)  จาดนัน้น าท่านเวนิทางดลบัะูน่ครเซน้ต์ 
  ปีเตอระ์เบริด์ ใหท้่านเขา้ชม มหาวิหารเซ้นตไ์อแซค ะรา้งขึน้อย่างะยยงามยิง่ใหญ่ โวยไวร้บัดารออดแบบ
  จาดะถาปนิดชายฝรัง่เศะ โวยใชเ้ยลาะรา้งถงึ 40 ปี ยอวโวมท าวย้ยทองค าแผ่นหนดัถงึ 100 ดโิลดรมั   
  นบัเป็นยหิารทรงโวมทีะ่งูทีะ่วุในโลด าายในตดแต่งวย้ยหนิอ่อนและหนิมาลาไคท,์ รปูาาพทีะ่รา้งวย้ยโมเะค
  ะยยงาม รปูเขยีนไอคอน โบะถ ์ศดัวิะ์ทิธิแ์ห่งน้ี เป็นทีน่บัถอืของชายเมอืงอย่างมาดเนื่องจาดครัง้หนึ่งตยัเมอืง
  ถูดถล่มวย้ยระเบวิ ของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่ยหิารเซน้ตไ์อแซค แห่งนี้ดลบัอยู่รอวปลอวายั   
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ าตัตาคารจนี 

จาดนัน้น าท่านเขา้ะู่ ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระวบัเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีห้า   เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์-มอสโคว ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเวนิทางะู ่สถานีรถไฟในนครเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรงุมอสโควโ์ดย

รถไฟความเรว็สูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  จาดนัน้น าท่านเวนิทาง
โวยะารรถโคช้มารอรบัพรอ้มเดบ็ะมัาาระ เดินทางเขา้สู่ตวัเมอืงมอสโคว ์เมื่อเดินทางถึงกรงุมอสโคว ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารดลางยนั ณ าตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเวนิทางะู ่สนามบิน โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์(เน่ืองจากการจราจรในกรงุมอสโควค่์อนข้าง

หนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจ าเป็นต้องเผือ่เวลาในการเดินทางสู่
สนามบิน 
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18.40 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975 
 

วนัท่ีหก   กรงุเทพฯ 
07.30 น.  เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.. 
 

 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการ

เดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซีร่ีและได้มีการ
ด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตกุำรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดกำรเข้ำชมสถำนท่ีและพระรำชวงัต่ำงๆ ไม่ตรงกนั หำกรำยกำรทวัร์
ท่ีเดินทำง สถำนท่ีใดปิดโดยไม่ไทรำบล่วงหน้ำ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเข้ำสถำนท่ีอ่ืน

ทดแทนหรือคืนเงินค่ำเข้ำชมให้ กรณีท่ีไม่สำมำรถจดัทดแทนได้ 

 

 
อตัรำค่ำเดินทำง  5-10 ม.ค. / 10-15 ม.ค. / 19-24 ม.ค. /  16-21 ก.พ. /  
    2-7 มี.ค. / 23-28 มี.ค. / 28 มี.ค.-2 เม.ย.2562 
 

Hilight Russia 6 D 2 Cities / TG 
มอสโคว-์เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ 

อตัรำค่ำเดินทำง 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 56,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 53,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 51,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 4,900 
ราคาส าหรบัทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารอยูแ่ลว้  
เดนิทางพรอ้มคณะ ทา่นละ 

28,900 

**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 
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 กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รือของทำงบริษทั
ทวัร ์ กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกจะต้องท ำกำรตรวจสอบห้องพกัและบริกำรเพ่ิมเติมจำกท่ีนัง่ท่ีมี 

 กรณีท่ำนท่ีต้องกำรอยู่ต่อ กรณุำตรวจสอบวนัเดินทำงอีกครัง้ของสำยกำรบิน ไม่สำมำรถเปล่ียนสนำมบินท่ี
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจำกวนักลบัออกจำกปลำยทำง (รสัเซีย) มีค่ำธรรมเนียมในกำรเล่ือน
ตัว๋กลบั ท่ำนละ 4,500 บำท หำกเปล่ียนแล้วไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงอีกได้  
 
อตัรำน้ีรวมบริกำร 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว-์กรุงเทพฯ รวมถงึค่าเดนิทางไป-กลบั

มอสโคว-์เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ ดว้ยรถไฟความเรว็สงู 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่2 ต.ค.

2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบนิ   

 
อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในรสัเซยีและหวัหน้าทวัร ์ทีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละประมาณ 1,800  

บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนคณะออกเดนิทาง)  
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าวซี่าส าหรบัชาวต่างชาต ิ
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเดบ็เงนิค่ามวัจ าเป็นจ านยน 20,000 บาทต่อผูโ้วยะารหนึ่งท่าน ะ าหรบัดารจองทยัระ์ย่นทีเ่หลอืจะขอ
เดบ็ทัง้หมวด่อนเวนิทางอย่างน้อย 21 ยนัท าดาร มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอะงยนะทิธิใ์นดารคนืเงนิค่ามวัจ าทัง้หมว 
 
การยกเลิก 
 หาดมดีารยดเลดิเดนิ 45 ยนัท าดารแต่ไม่เดนิ 90 ยนัท าดาร บรษิทัฯ ขอะงยนะทิธิใ์นดารคนืเงนิมวัจ าค่าตัย๋โวยะารของ

ท่านนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามวัจ าตามทีท่างะายดารบนิเรยีดเดบ็) 
 หาดมดีารยดเลดิน้อยดย่า 45 ยนัท าดาร บรษิทัฯ จะขอะงยนะทิธิใ์นดารคนืเงนิมวัจ าทัง้หมว 
 หาดมดีารยดเลดิน้อยดย่า 15 ยนัท าดาร บรษิทัฯ จะขอะงยนะทิธิใ์นดารคนืเงนิค่าทยัรท์ัง้หมว 
 หาดผูโ้วยะารท่านใว ยื่นยซี่าแลย้ไม่ไวร้บัดารอนุมตั ิผูโ้วยะารตอ้งช าระค่ามวัจ า 20,000.- บาท และค่ายซี่าตามที่

ะถานทตูเรยีดเดบ็ (ดรณีท่านทีต่อ้งยื่นยซี่า) 
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 หาดผูโ้วยะารท่านใวยซี่าผ่านแลย้ (ดรณีทีม่ดีารท ายซี่า) แจง้ยดเลดิด่อนออดตัย๋โวยะารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอะงยนะทิธิใ์น
ดารคนืค่ามวัจ า  

 หาดผูโ้วยะารแจง้ยดเลดิดารเวนิทางหลงัจาดออดตัย๋โวยะารแลย้ บรษิทัฯ ขอะงยนะทิธิใ์นดารคนืค่าทยัรท์ัง้หมว  
 
หมำยเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ิดต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป/รสัเซยี มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป/รสัเซยี รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจาดดารยางแปลนหอ้งพดัของแต่ละโรงแรมแตดต่างดนั จงึอาจท าใหห้อ้งพดัแบบหอ้ง
เวีย่ย (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพดัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพดั
อาจจะไม่ตวิดนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณี
ท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในระัเซยีบางแห่งอาจจะไม่มเีครื่องปรบัอาดาศเนื่องจาดอยู่ในแถบทีม่อีุณหามูติ ่า  
3. ดรณีทีม่งีานจวัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมะงูขึน้มาดและหอ้งพดัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอะงยน

ะทิธิใ์นดารปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้ดวิคยามเหมาะะม 
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4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีดัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเวีย่ยอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาวดะทวัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่ดบัดารออดแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีดัษณะแตดต่างดนั 
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