
 

 

 

 

 

 

 

 

 
มอสโคว ์| จตัรุสัแดง | พระราชวงัเครมลนิ | นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ | โบสถ์

หยดเลือด |  
ชมโชวพื์น้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั |  สมัผสัประสบการณน์ั่งรถไฟตูน้อนระดบั First Class 

 
 
 

  

 

  

BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE  

รัสเซยี มอสโคว ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์  

7 DAYS 5 NIGHTS  

เดนิทาง มกราคม – มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพียง  54,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว ์

วนัท่ี 2. มอสโคว ์– นั่งรถไฟ SAPSAN สูน่ครเซนตปี์เตอรส์เบริก์– พพิธิภณัทเ์ฮอมเิทจ – ถนนชอ้ปปิง้เนฟสกี ้

วนัท่ี 3. พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน 

วนัท่ี 4. มหาวหิารเซนตไ์อแซค – เขา้ชมโบสถห์ยดเลือด – ปอ้มปีเตอรแ์อนดพ์อล – ชอ้ปปิง้ท่ีหา้ง Galeria – ชมระบาํพืน้เมือง ณ พระราชวงันิ

โคลสั-  นั่งรถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาสกลบักรุงมอสโคว์ 

วนัท่ี 5. มอสโคว ์– สถานีรถไฟใตด้นิ – พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี่ – จตัรุสัแดง – วหิารเซนตบ์าซิล – หา้งกมุ – ละครสตัว ์

วนัท่ี 6. ถนนอารบตั – มหาวหิารเซนตซ์าเวียร ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– สนามกีฬาเลนิน – สนามบนิ                                            

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 



วันที ่1 กรุงเทพฯ – มอสโคว ์ 
11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 4 เคานเ์ตอร ์ H,J สายการบนิไทย โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 
14.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย TG 974 

20.20 น. ถึงสนามบนิดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง ) ผา่นขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั 
***คณะออกเดนิทางวันที ่02-08, 06-12,13-19 พ.ค., 08-14, 24-30 มิ.ย. 63 เดนิทางถึงเวลา 19.45 น.*** 

ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA หรือเทียบเท่า 

วันที ่2 
มอสโคว์ – น่ังรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พพิธิภัณท์
เฮอมิเทจ – ถนนช้อปป้ิงเนฟสกี ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ 

 นาํท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพ่ือเดนิทางสูเ่มืองเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (St.petersburg)  
***การเดนิทางโดยสารรถไฟระหวา่งเมือง จดุท่ีจอดรถกบัตวัสถานีรถไฟ มีระยะทางเดนิเทา้ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งท่าน
จาํเป็นตอ้งลากกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง เพ่ือปอ้งกนักระเป๋าท่ีอาจจะสญูหายได*้** 

..... น. ขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN เพ่ือเดนิทางสูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บริก์ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง) 

..... น. ถึงนครเซนตปี์เตอรเ์บริก์โดยสวสัดภิาพ  นาํชมความงดงามของนครเซ นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) ท่ีสรา้ง โดยพระ

เจา้ปีเตอรม์หาราชเม่ือปี ค.ศ.1703 ไดร้บัฉายาวา่“ราชินีแห่งยโุรปเหนือ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย นาํชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่ง
นีเ้คยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสดจ็เยือนรสัเซียของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรีไทย-รสัเซีย    ปัจจบุนัพระราชวงั
นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็น เขา้ชมพพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum)  ท่ีเก็บรวบรวมงานศลิปะลํา้คา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ 



รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด  ดาวนิซ่ี , ปีกสัโซ , แรมบรนัด์ , แวนโก๊ะ  ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑ์
ศลิปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแห่งหนึ่ง   นาํท่านตอ่ไปยงั  ถนนช้อปป้ิงเนฟสกี ้ (Nevsky Prospect) โดยช่ือถนน
นัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนนย่านการคา้สายหลกัในเซนทปี์เตอรเ์บริก์ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของท่ี
ระลกึ 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังแคทเธอรีน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํเดนิทางสูเ่มืองปี เตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต ์ (Peterhof Palace) ท่ี
สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระตาํหนกัท่ีไดช่ื้อวา่เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ดว้ย
อทุยานนํา้พท่ีุพวยพุง่มาจากรูปป้ันสีทองและท่ีตา่งๆ มากกวา่ 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะต่ืนตาตื่นใจกบั
ประตมิากรรมท่ีวจิิตรงดงามอลงัการยิ่ง หอ้งหบัตา่งๆ ภายในพระรา ชวงัประดบัดว้ยทองคาํอรา่มเรืองพรอ้มภาพเขียนท่ี
สวยงามเก่าแก่ทรงคณุคา่ทางประวตัศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิคา่ได ้สว่นภายนอกก็เตม็ไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวน
นํา้พอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายในฝรั่งเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดนิทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทบัในฤดรูอ้นของราชวงศ ์และมีเหตกุารณ์

สาํคญัเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค .ศ.1917 พระเจา้นิโคลสัท่ี  2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศถ์กูควบคมุตวัจากกลุม่ของ คณะ
ปฏิวตั ิ ซึ่งกลายเป็นประวตัศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมืองพชุกิน้และราชวงศ ์    โรมานอฟท่ียาวนานกวา่ 200 ปี นาํเขา้ชม
พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วลิเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดย
นาํเอาความโดดเดน่ของ ศลิปะแบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสี ฟา้สดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลั่งภายใน
ประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะห้องอ าพัน  (Amber Room)  ท่ีทกุท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระใหท้่านเดนิชม
สวนอนัรม่รื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรือชอ้ปปิง้สนิคา้พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 



ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
มหาวิหารเซนตไ์อแซค – เข้าชมโบสถห์ยดเลือด – ป้อมปีเตอรแ์อนด์
พอล – ช้อปป้ิงทีห้่าง Galeria – ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส  
- น่ังรถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาสกลับกรุงมอสโคว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเข้าชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวหิารท่ีสวยงามท่ีสดุ และใหญ่เป็นลาํดบั 4 

ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ทิธิแ์ห่งนีเ้ป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอย่าง
มาก เน่ืองจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้เมือง นาํท่าน เข้าชมโบสถห์ยดเลือด 

(Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสรา้งขึน้บนบรเิวณท่ีพระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 2 ถกูลอบปลงพระชนม์  พระเจา้อเลก็
ซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งเพ่ือเป็นอนสุรณแ์ดพ่ระบดิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านถ่ายรูปกบัพพิธิภัณฑเ์รือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวตัศิาสตร-์ของรสัเซียท่ี ท่ีมีประวตัยิาวนานรวมถึง

การผา่นช่วงการปฏิวตักิารเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินิสตใ์นปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ใน
ปี ค.ศ. 1941-1945 ดว้ย  จากนัน้น าเข้าชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ี
คมุขงันกัโทษทางการเมืองเป็นปอ้มปราการท่ีสรา้งขึน้พรอ้มๆ กบันครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานท่ีเก็บพระศพ
ของสมาชิกในราชวงศ ์โรมานอฟทกุพระองค ์หลงัจากนัน้นาํท่านเดนิทางสูห่า้ง Galeria ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปปิง้สนิคา้
แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น  ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS , INCANTO และอ่ืนๆอีก
มากมาย 

ค ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

จากนัน้ชมการแสดงศลิปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย  ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีช่ือเสียงในการแสดง 
การเตน้ราํ การรอ้งเพลง การแตง่กายชดุประจาํชาต ิตามเผา่ตา่งๆ ซึ่งท่านจะสนกุสนาน และประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการ
แสดงมีบรกิารอาหารวา่ง อาทิเช่น ไขป่ลาคารเ์วียร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 



 นาํท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพือ่เดนิทางสู่กรุงมอสโคว ์(Moscow)  

 น าท่านน่ังรถไฟจากนครเซนตปี์เตอรเ์บริก์สู่กรุงมอสโคว์ ด้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาส (First class) ***การ
เดนิทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดทีจ่อดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดนิเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่ง
ท่านจ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดนิทางด้วยตัวท่านเอง เพือ่ป้องกันกระเป๋าทีอ่าจจะสูญหายได้*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่5 
มอสโคว ์– สถานีรถไฟใต้ดนิ – พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑอ์าร์
เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนตบ์าซิล – ห้างกุม – ละครสัตว ์

เช้า อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย    
 นาํท่านชมสถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคว ์ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรม

การตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟา้ใตด้นิมีจดุเริม่ตน้มาจากช่วง แรกสดุท่ีสตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้าํ
สหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนาํมาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ  Monumental art คือลกัษณะ
ของงานศลิปะท่ีสรา้งขึน้เพ่ือระลกึถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลกันนูตํ่า 
ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก  นาํท่าน ชมเมืองมอสโคว ์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็น
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทาํ
ใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสดุในยโุรป นาํท่านเขา้สูภ่ายในรัว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ท่ี
ประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์ เตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัเป็นท่ี
ประชมุของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นาํท่านสูจ่ตัรุสัวหิาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิ
เอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถท่ี์สาํคญัใชใ้นงานพธีิกรรมท่ี
สาํคญั เช่น การประกอบพธีิบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารส์รา้งในสมยัพระนาง
แอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือนาํไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ทาํให้
ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใ หญ่ท่ีสดุในโลกท่ียงัไมเ่คยมีการใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซ์
นํา้หนกั 40 ตนั (หากมีพธีิกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ) น าเข้าชมพพิธิภัณฑอ์ารเ์มอร่ี 

(The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุของรสัเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสั โคว่ี ในช่วง



ครสิตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคา่ท่ีดีท่ีสดุของรสัเซียจากครสิตศ์ตวรรษท่ี 14 ถึงช่วงตน้
ครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพพิธิภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิท่ีสมบรูณ์
แบบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษ และ อิหรา่น 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณส์าํคญัในประวตัศิาสตรข์องรสัเซียไมว่า่จะ

เป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัสถานท่ีแห่งนีใ้ชจ้ดั
งานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บรเิวณโดยรอบของจตัรุสั
แดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วหิารเซนตบ์าซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอด
โดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิา
ซาวเิออร ์ตัง้อยู่บนปอ้มสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทาํมาจากทบัทิม นํา้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรค
คอมมวินิสตน์าํมาประดบั ไวเ้ม่ือปีค .ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่
ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จาํหน่ายสนิคา้จาํพ วกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องสาํอาง นํา้หอม และราคาคอ่นขา้งแพง ชม
อนสุรณส์ถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 
 นาํท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไมค่วรพลาด เช่น สนุขั ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายา

กล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 
นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของท่ีระลึ กดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดง
และซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไมมี่การแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงืน 1,000 บาท *** 

ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA หรือเทยีบเท่า 
 



วันที ่6 
ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– เนินเขาสแปรโ์รว์  – สนาม
กีฬาเลนิน – สนามบิน                                            

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้นาํท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ 

รา้นคา้ของท่ีระลกึ รา้นนั่งเลน่ รา้นอาหารมากมาย และยงัมีศลิปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศลิปินเลน่ดนตรีเปิด
หมวกอีกดว้ย นาํ ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ (Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน ) เป็นมหาวหิารโดม
ทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในสงคราม นโปเลียน เม่ือปี ค .ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เลก็
ซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี นาํท่านถ่ายรูปภายนอกกับสนามกีฬาเลนินหรือสนามกีฬาลุซนีกี้  

(Luzhniki Stadium) สนามกีฬาระดบัความจ ุ80,000 ท่ีนั่งท่ีใชเ้ป็นท่ีจดัพธีิเปิดการแขง่ขนัฟตุบอลโลก 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นาํเดนิทางสู่ เนินเขาสแปรโ์รว ์ (Sparrow Hills) จดุชมววิท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและ

สามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึท่ีสรา้งในสมยัสตาลนิ  นอกจากนีย้งัมีแผงลอยขายของท่ีระลกึในราคาถกูตัง้อยู่เป็นจาํนวน

มากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

19.00 น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยสายการบนิไทย TG 975 

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
11.10 น. ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดีภาพ 

 



ราคาแนะน าเพยีง 
 BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW  

รัสเซีย มอสโคว ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์  
7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบนิไทย (TG) 

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 

วันที่  13 - 19 ม.ค. 63 53,900 53,900 53,900 53,900 32,850 5,900 

วันที่  29 ม.ค. - 04 ก.พ. 63 54,900 54,900 54,900 54,900 33,850 5,900 

วันที่  08 - 14 ก.พ. 63 54,900 54,900 54,900 54,900 33,850 5,900 

วันที่  29 ก.พ. - 06 มี.ค. 63 54,900 54,900 54,900 54,900 33,850 5,900 

วันที่  04 - 10 มี.ค. 63 54,900 54,900 54,900 54,900 33,850 5,900 

วันที่  06 - 12 เม.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 36,280 6,900 

วันที่  08 - 14 เม.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 36,280 6,900 

วันที่  11 - 17 เม.ย. 63 68,900 68,900 68,900 68,900 38,280 6,900 

วันที่  02 - 08 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 57,900 36,850 6,900 

วันที่  06 - 12 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 57,900 36,850 6,900 

วันที่  13 - 19 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 57,900 36,850 6,900 

วันที่  08 - 14 มิ.ย. 63 57,900 57,900 57,900 57,900 36,850 7,900 

วันที่  24 - 30 มิ.ย. 63 57,900 57,900 57,900 57,900 36,850 7,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้ าท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเ ป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับคร อบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่ งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (36 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้ มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 



4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่
มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


