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NT580
ทวัรร์ัสเซยี มอสโคว ์เซนตปี์เตอรเ์บริก์ จตรุัสแดง 6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรรั์สเซยี , 6 วัน 4 คนื ,

PARK INN PRIBALTIJSKAYA HOTEL  , IZMAILOVO DELTA

เมอืงมอสโคว ์- จตุรสัแดง - เซนตปี์เตอรเ์บริก์ - ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิส ์
มหาวหิารเซนตบ์าซลิ - สถานรีถไฟความเร็วสงู - เมอืงเซนตปิ์เตอรส์เบริก์

วหิารเซนตไ์อแซค - พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ, พระราชวงัฤดูหนาว
พพิธิภณัฑเ์ฮอมเิทจ - โบสถห์ยดเลอืด - หา้งสรรพสนิคา้ GUM - พพิธิภณัฑอ์เมอรแีชมเบอร์

 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิโดโมเดโดโว(่เมอืงมอสโคว) - ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิส์

11.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย์
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

หมายเหตุ



สําหรับลกูคา้ทเีลอืกวันเดนิทางพเีรียด 10-15 , 22-27 ส.ค. //26-30 ก.ย. // 24-29 ต.ค.62 ไฟลท์บนิขาไปจะเปลยีนเวลาบนิออกจากกรุงเทพฯ
เวลา 14.00 น. ถงึมอสโควเวลา 19.45 น. เวลานัดหมายทสีวุรรณภมูเิวลา 11.30 น. (กรุณาเช็คหรือสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทําการจอง)

14.00 น.
ออกเดนิทาง(บนิตรง) สู ่ประเทศรสัเซยี เมอืงมอสโคว โดย สายการบนิ Thai Airways เทยีวบนิท ีTG974 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30
ชวัโมง (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

19.45 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว ่เมอืงมอสโคว ประเทศรสัเซยี ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร
(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชวัโมง) พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงมอสโคว ์เมอืงหลวงของรัสเซยี ครองอันดับเมอืงทใีหญ่ทสีดุของยุโรป
เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการเดนิทางของประเทศ จัดวา่เป็นเมอืงทน่ีาเทยีวมากเมอืงหนงึ ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทังเกา่และใหม่
มโีบสถซ์งึเป็นสถาปัตยกรรมทสีวยงามมากกวา่ 200 แหง่

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิส ์(Sparrow Hills) หรือ เนนิเขานกกระจอก จดุชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว
ทสีามารถชมดา้นลา่งไดเ้กอืบทังหมด จงึทําใหเ้ลนนิ ผูนํ้าพรรคคอมมวินสิตใ์นอดตีเลอืกเนนิเขาแหง่นีเป็นทตัีงบา้นพักของตน
ปัจจบัุนพนืทดัีงกลา่วเป็นทตัีงของมหาวทิยาลัยมอสโคว ซงึเป็นมหาวทิยาลัยทเีกา่แกท่สีดุและใหญ่ทสีดุในรัฐเซยี

หมายเหตุ
ไฟลท์บนิพเีรียด 10-15 , 22-27 ส.ค. //26-30 ก.ย. // 24-29 ต.ค.62
ขาไปทเีทยีววันแรกจะถูกสลับไปวันสดุทา้ยหรือวันอนืสลับตามโปรแกรมตามความเหมาะสมของสถานการณ์หนา้งาน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
IZAMAILOVO DELTA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
สถานรีถไฟความเร็วสงู - เมอืงเซนตปิ์เตอรส์เบริก์ - วหิารเซนตไ์อแซค - ป้อมปิเตอรแ์ละปอล

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริค์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสงู Sapsan Fast Train (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง)
**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม** เมอืงทไีดรั้บสมญานามวา่ “ราชนีิแหง่ยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพทสีวยงามของเมอืง
เมอืงนีสรา้งโดยพระเจา้ซารปิ์เตอรม์หาราช เมอื พ.ศ.2246 โดยตัวเมอืงเรมิสรา้งดว้ยการถมทราย และหนิเป็นจํานวนมาก
เพราะวา่พนืทเีดมินันเป็นดนิเลนทะเล เหตผุลในการทรงเลอืกทางออกทะเลบอลตคิ ทสีามารถตดิตอ่ไปทางยุโรปและประเทศอนืๆได ้
เพอืการพัฒนาและปรับเปลยีน ประเทศรัสเซยีใหทั้ดเทยีมกับประเทศอนืๆได ้ตอ่มาจงึไดรั้บสมญานามวา่ “หนา้ตา่งแหง่ยุโรป”

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่ป้อมปีเตอร ์และปอลด ์(Peter and Paul Fortress) สงิแรกทสีรา้งในเมอืงเซนตปิ์เตอรส์เบริค์ สรา้งขนึในปี
ค.ศ.1703ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เป็นสงิกอ่สรา้งทสีงูทสีดุของเมอืง โดยมคีวามสงูถงึ 122.5 เมตร ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลยีม
เป็นศลิปะแบบบารอค ปัจจบัุนดา้นในเป็นพพิธิภัณฑท์ใีชเ้ป็นทฝัีงพระศพของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช และพระบรมวงศานุวงศแ์หง่ราชวงศโ์รมานอฟ
นอกจากนียังมภีาพเขยีนของนักบญุ รวมรูปพระแม่มารีศักดสิทิธทิงีดงาม อันเป็นทเีลอืมใสศรัทธาของครสิตศ์าสนกิชน 

จากนันเดนิทางสู ่มหาวหิารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)  วหิารทถีอืวา่ไดรั้บการตกแตง่อลังกาลมากทสีดุ ยอดโดมฉาบดว้ยทองคําแท ้
100 กโิลกรัม และภายในใชห้นิอ่อน และหนิอนื  ๆกวา่ 43 ชนดิ ในอดตีเคยเกดิเหตเุพลงิไหมท้สีถานทแีหง่นี จงึไดม้กีารกอ่สรา้งขนึใหม่
ในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี1 ในปี ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรังเศส ชอื Auguste de Montferrand
โดยใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 40 ปีมกีารออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส ์และบาโรก ตัววหิารใหญ่โต สขีาวบรสิทุธิ
ประดับดว้ยประตมิากรรมเหล็กอันงดงาม เป็นโบสถอ์อรโ์ทดอกซแ์หง่เดยีวทปีระดับประดาตกแตง่ดว้ยกระจกสอีย่างวจิติรบรรจง
และยังเป็นสถานทศัีกดสิทิธ ิทชีาวเมอืงทนีีใหค้วามนับถอืเป็นอย่างมาก เนืองจากในอดตีตัวเมอืงถูกถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบ
แตม่หาวหิารไอแซคแหง่นีกลับไดรั้บความเสยีหายเพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัน



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Park Inn Pribaltijskaya ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดหูนาว - พพิธิภณัฑเ์ฮอมเิทจ - โบสถห์ยดเลอืด 

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) พระราชวังทสีวยงาม
ทสีรา้งขนึในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เป็นพระราชวังทสีรรสรา้งโดยศลิปินเอกในสมัยนัน ทชีอืวา่ ฟรานเชสโก ราสเทรลล ีและ เลอ บรอง
ซงึทังสองคนแบง่กันสรา้งพระราชวังนี โดยตัวภายในพระราชวังเป็นหนา้ทหีลัก ของ ราสเทรลล ีออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส์
“บารอค”และคลาสสกิ พระเจา้ปีเตอรห์มายมันปันมอืกับพระราชวังนีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถงึ 10 ปี ราสเทรลลี
บรรจงสรา้งพระราชวังอย่างประณีตเนน้การตกแตง่ภายในทเีลอืกจะใช ้โคมไฟระยา้
งานไมแ้กะสลักและภาพวาดสนี ้าํมันเป็นหลักดา้นนอกจะเป็นหนา้ทขีอง เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอรเ์ชญิมาสรา้งลานน ้าํพ ุโดยเฉพาะ
ลานน ้าํพแุหง่นีถอืเป็นจดุหลักของประสาทแหง่นีก็วา่ได ้ดว้ยความยงิใหญ่ตระการตาและแสงของพระอาทติยก์ระทบผวิน ้าํ และขอบอ่างสทีองมัน
รวมถงึบรรยากาศร่มรืนของตน้ไมน้านาพันธุจ์งึทําใหเ้กดิภาพทสีวยงามราวกับดนิแดนในเทพนยิาย
** ในสว่นของน ้าํพทุางพระราชวังจะปิดในฤดหูนาว ประมาณชว่งเดอืนตลุาคม จนถงึเดอืนพฤษภาคม และอาจปิดทําการในวันจันทรส์นิเดอืน
หรือวันจันทรก์ับวันอังคาร (2วันตดิตอ่กัน) ซงึเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพนืเมอืงรัสเซยี ในชว่งฤดใูบไมร้่วง และฤดหูนาว
ในการเพมิวันหยุดหรืออาจจะปิดทําความสะอาดโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทพีระราชวังฤดรูอ้นปิด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธปิรับเปลยีนโปรแกรมไดค้วามเหมาะสม โดยจะเปลยีนไปเขา้พระราชวังอนืทเีปิดหรือสถานทอีนืๆในชว่งเวลาดังกลา่ว**

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันแบบพนืเมอืง ในพระราชวังอเล็กซานเดอร ์พเิศษ เมนูวอสกา้ + ไขป่ลาคาเวยีร ์

บา่ย
เดนิทางสู ่พระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ทปีระกอบไปดว้ยหอ้งตา่ง  ๆถงึ 1,050 หอ้ง
สถานทแีหง่นีเคยใชเ้ป็นทรัีบรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซยีของ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท ี5
ในการเจรญิสมัพันธไมตรี อดตีเคยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศโ์รมานอฟ ระหวา่งปี ค.ศ.1732 -1917 ตังอยู่ระหวา่งทา่วัง กับ จัตรัุสพระราชวัง
ภายนอกของพระราชวังใชโ้ทนสเีขยีว และ ขาว ดว้ย สถาปัตยกรรมบารอค
ปัจจบัุนบางสว่นของพระราชวังฤดหูนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมในฐานะ 

พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (TheState Hermitage Museum) ซงึเป็นสถานทเีก็บรวบรวมงานศลิปะล ้าํคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชนิ
รวมทังภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก อย่างเชน่ ลโิอนาโด ดาวนิซ,ีปิกัสโซ,่แรมบรันด,์แวนโก๊ะ เป็นตน้
จัดเป็นพพิธิภัณฑท์ใีหญ่ทสีดุของโลกแหง่หนงึ 
**ในบางชว่งพระราชวังอาจมกีารปิดโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ดังนันหากวันทเีดนิทางตรงกับชว่งวันปิดเขา้ชม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธปิรับเปลยีนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปลยีนไปเขา้พระราชวังอนืทเีปิดหรือสถานทอีนืๆในชว่งเวลาดังกลา่ว**

เดนิทางสู ่มหาวหิารคาซาน (KAZAN CATHEDRAL) ไดถู้กสรา้งขนึในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ปีค.ศ. 1708 ตังอยู่ใจกลางเมอืง
บนถนนเนฟสก ีในสมัยกอ่นเป็นโบสถเ์ล็ก  ๆตอ่มาในสมัยของพระเจา้ปอลดท์ ี1 ในปีค.ศ. 1800 ไดทํ้าการสรา้งวหิารใหม่
ใหย้งิใหญ่และสวยงามมากขนึกวา่เดมิมหาวหิารแหง่นีมลัีกษณะรูปทรงครงึวงกลม
มเีสาหนิวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบยีบประกอบไปดว้ยเสาโรมัน 96 ตน้ และโดมขนาดใหญ่ซงึมยีอดสงูถงึ 90 เมตร
ดา้นนอกของวหิารมสีวนสาธารณะทชีาวรัสเซยีจะมาพักผอ่นหย่อนใจ 

เดนิทางสู ่โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซงึพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี3
ทรงสรา้งใหเ้ป็นเกยีรตแิดพ่ระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ ี2 พระราชบดิาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลกิทาส ดว้ยความหวังดตีอ่ประชาชน
ปรากฎวา่ชาวรัสเซยีไม่เขา้ใจ เพราะหลังเลกิทาส ชาวนากลับมคีวามเป็นอยู่ทจีนลง เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตัวกันวา่แผนปลงพระชนม์
โดยสง่หญงิชาวนาผูห้นงึตดิระเบดิพลชีพีวงิ เขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผา่น ตอ่มาบรเิวณถนนทเีกดิเหตนัุนถูกสรา้งโบสถค์รอบไว ้
กลายเป็นโบสถห์ยดเลอืดมาจนถงึทกุวันนี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร



ทพีกั
Park Inn Pribaltijskaya ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
สถานรีถไฟความเร็วสงู - เมอืงมอสโคว ์- จตัรุสัแดง มหาวหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งสรรพสนิคา้ GUM - ถนนอารบ์ตัสตรที -
ชมการแสดงละครสตัว์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

จากนันเดนิทางกลับสู ่เมอืงมอสโคว ์โดย รถไฟความเร็วสงู Sapsan Fast Train  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง) **รอบของรถไฟ
อาจปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม**

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ชม จตัรุสัแดง (Red Square) สถานทสํีาคัญใจกลางเมอืงมอสโควส์รา้งในสมัยครสิศตวรรษท ี17 ทเีป็นศนูยร์วมเหตกุารณ์สําคัญตา่ง ๆ
เชน่งานเทศกาลเฉลมิฉลอง หรือการประทว้ง ตังแตอ่ดตีจนถงึปัจจบัุน และยังถอืไดว้า่เป็นจัตรัุสทมีคีวามสวยงามมากทสีดุในโลกบรเิวณโดยรอบ
ยังประกอบไปดว้ยสถานทสํีาคัญของประเทศ อกีหลายแหง่ทสีามารถไดช้มอันไดแ้ก่

มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil’s Catherdral) สถานททีซีงึถูกยอมรับวา่สวยงามทสีดุในเมอืงมอสโคว ์จนไดรั้บการขนานนามวา่
“โบสถล์กูกวาด”สรา้งขนึดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสสีนัสวยงาม โดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik
Yakovlev) ในสมัยพระเจา้อวีานท ี4 จอมโหด เพอืเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลทเีมอืงคาซาน
และดว้ยความสวยสดงดงาม วจิติรบรรจงของวหิาร จงึทําใหเ้ป็นทพีอพระทัยของพระเจา้อวีานท ี4 เป็นอย่างมาก จงึมคํีาสงัใหป้นูบําเหน็จ
แกส่ถาปนกิ ดว้ยการควักลกูตาทังสองขา้งทงิเสยี เพอืไม่ใหส้ถาปนคิผูนี้สามารถสรา้งสงิสวยงามกวา่นีไดอ้กี การกระทําของพระองคใ์นครังนัน
สง่ผลใหท้กุคนขนานนามวา่ “พระเจา้อวีานจอมโหด” (Ivan the terrible) 

ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour clock tower) ทตัีงอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะแนวโกธคิ ปลายยอดถูกประดับดว้ยดาว 5
แฉกททํีามาจาก ทับทมิ โดยพรรคคอมมวินสิตเ์ป็นผูป้ระดับในปี ค.ศ.1995

นําทา่นเขา้ชมและชอ้ปปิง หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895
ปัจจบัุนเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชนันํา จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสอืผา้ เครืองสําอาง น ้าํหอม แบรนดดั์งทมีชีอืเสยีงทเีป็นรุ่นลา่สดุชม 

สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(Moscow Metro) ตนืตากับการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยีกับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ
เชน่การประดับดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน 

จากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง ถนนอารบตั (ArbatStreet)
ทตัีงอยู่ในใจกลางของแหลง่ประวัตศิาสตรแ์ละถอืวา่เป็นหนงึในย่านโบราณทสีดุของมอสโคว ์ทมีชีอืปรากฏในประวัตศิาสตรม์าตังแตศ่ตวรรษท ี15
โดยตลอดความยาว 1.8 กโิลเมตร ทเีต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายของทรีะลกึ รา้นคาเฟ่ และยังเป็นแหลง่ชมุนุมของศลิปินอนิดี
ทมีาโชวฝี์มอืกันจัดแบบไม่มใีครยอมใคร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นชมความน่ารักของบรรดาสตัวแ์สนรู ้และตนืตากับการแสดงกายกรรมมายากลของ ละครสตัว ์Circus Show โดยเป็นนักแสดงมอือาชพี
พรอ้มกับเหลา่สตัวท์ไีดรั้บการฝึกฝนมาอย่างด ีหลังจากจบการแสดง ทา่นสามารถถ่ายภาพกับสตัวแ์สนรูเ้พอืเป็นทรีะลกึไดอ้กีดว้ย
**กรณีละครสตัวง์ดการแสดงซงึบางกรณีงดการแสดงโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืคา่บรกิารสว่นนีให*้*

ทพีกั
IZAMAILOVO DELTA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
พระราชวงัเคลมลนิ - โบสถอ์สัสมัชญั - พพิธิภณัฑอ์เมอรแีชมเบอร ์- สนามบนิโดโมเดโดโว ่(เมอืงมอสโคว)

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

จากนันชมความสวยงามและเจรญิรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว ์ซงึถอืเป็นเมอืงหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซยีทยีงิใหญ่ 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเคลมลนิ สญัลักษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีต
อันเป็นจดุกําเนดิของประวัตศิาสตรรั์สเซยีทมีมีายาวนานในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดาทนีีเปรียบเสมอืนหัวใจของกรุงมอสโคว์
อกีทังยังเป็นทปีระทับของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์นกระทัง พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนตปิ์เตอรส์เบริก์
ชาวรัสเซยีเชอืวา่ทนีีเป็นทสีถติยข์องพระเจา้ปัจจบัุนเป็นพพิธิภัณฑ ์ทสํีาหรับการจัดประชมุของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ
ชมโบสถอั์สสมัชญั วหิารหลวงเกา่แก ่ทถีอืวา่สําคัญทสีดุในเคลมลนิ
ซงึสรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนโดยสรา้งทับลงบนโบสถไ์มเ้กา่ทมีมีากอ่นแลว้ ใชเ้พอืในการประกอบพธิรีาชาภเิษก
และการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์แีชมเบอร ์ตังอยู่อยู่ในเขตพระราชวังเครมลนิ สงิทไีม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่
มงกฎุทองคําของราชวงศโ์มโนมาคจักรพรรดคิอนสแตนตนิ โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกฎุนีใหก้ับเจา้ชายวลาดมิรี ์โมโนมาค (Vladimir
Monomakh) เมอืราว 700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับดว้ยขนเสอืเซเบลิ (Sable) และอัญมณีล ้าํคา่ตา่งๆมากมาย
และไดใ้ชใ้นพระราชพธิบีรมราชาภเิษกจนถงึปี พ.ศ. 2225 

ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงเกา่แก ่ทถีอืวา่สําคัญทสีดุในเครมลนิ ซงึสรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน
โดยสรา้งทับลงบนโบสถไ์มเ้กา่ทมีมีากอ่น แลว้ใชเ้พอืในการประกอบพธิรีาชาภเิษก และการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์(The Tsar Bell) และ ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์เป็นตัวอย่างผลงานศลิปะชนิโตอันเลอืงชอืของรัสเซยี
ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็นตัวดงึดดูใหผู้ค้นมาเยียมชม ลองมาดดูว้ยตาตัวเองแลว้คณุจะประทับใจกับขนาดอันมหมึาของทนีี

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิโดโมเดโดโว ่มอสโคว

22.05 น.
เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย (TG) เทยีวบนิท ีTG 975

**หมายเหต*ุ*
สําหรับลกูคา้ทเีลอืกวันเดนิทางพเีรียด 10-15 , 22-27 ส.ค. //26-30 ก.ย. // 24-29 ต.ค.62
ไฟลท์บนิขาไปจะเปลยีนเวลาบนิออกจากมอสโควเวลา 22.00 น. ถงึกรุงเทพฯเวลา 11.10 น.

วนัท ี6
สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ)

11.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรร์สัเซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี18 กันยายน 2562 เวลา 13:26 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรร์สัเซยี

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด Economy Class ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรงุเทพฯ-มอสโคว-กรงุเทพฯ สายการบนิไทย Thai Airway (TG)

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่ทพีกัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารทุกมอืตามรายการระบุ,น ้าํดมืบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวคนไทย

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท

เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ, หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมทงัทรปิ 50 USD/ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธคิณะเดนิทาง 20 ท่านขนึไป กรณไีมถ่งึ 20 ท่าน ทางบรษัิทจะขอเลอืนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง
หรอืเปลยีนแปลงราคาคา่ทัวรเ์พมิ เพอืทําการออกเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 20,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15
วันมฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางตอ้งทํากอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเตม็จํานวน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิทังหมดโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• กรณทีที่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัหรอืชําระคา่ทัวร์
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี



โรงแรมทพัีก

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน บรษัิทฯขอแนะนําใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1
Twin+1 Sgl) เนอืงจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บัเตยีงพบัเสรมิ

• การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจทําใหห้อ้งพกัแบบเดยีว Singleหอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจมขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ
และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

• กรณมีกีารจัดงานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ
กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืไดห้ากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ
ตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอืคา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท สงวนสทิธปิรบัราคาตวัดงักลา่ว

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่นCharter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง
**
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