
 

 

รหัสทัวร BID1900945 
ทัวรรัสเซีย พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง  5 วัน 3 คืน (SU) 
ยอดเขาสแปรโรวฮลิ Sparrow Hills   ป�อมปเตอร และปอลด   จัตุรัสแดง 
มหาวิหารไอแซค   พระราชวังปเตอรฮอฟ   ลองเรือแมน้ําเนวา 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ   มหาวิหารคาซาน   พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร   โบสถอัสสัมชัญ   มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร 
มหาวิหารเซนต บาซิล   หางสรรพสินคากุม 
 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพ •  ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว  
• ยอดเขาสแปรโรวฮิล ไ (-/-/เย็น) 

07.00 น. พรอมกันที่สนามบินาสุวรรณภูมิ เคาทเตอรสายการบินแอรโรวฟรอท อาคาร
ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู
  7 เคานเตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES  
10.15 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินที่ SU271  
  บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 2 รอบ **ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 
ชั่วโมง** 
16.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย 

ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 
4 ช่ัวโมง ** พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ 
นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญที่สุด
ของยุโรป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเปนเมือง
ที่นาเที่ยวมากเมืองหน่ึง  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอก

จุดชมทัศนียภาพแสงสีของกรุงมอสโควในยามคํ่าสุดโรแมนติก ที่สามารถชม
ดานลางไดเกือบทั้งหมด จึงทําใหเลนิน ผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขา
แหงน้ีเปนที่ตั้งบานพักของตน ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอส
โคว ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 

วันที่สอง สถานีรถไฟฟ�าความเร็วสูง • เมืองเซนตปเตอรเบิรก • วิหารเซนตไอแซค   
• ป�อมปเตอรแอนดปอล 

                พระราชวังฤดรูอน  • ลองแมน้ําเนวาฉลองฤดูกาล White Night                   
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)โดยรถไฟ

ความเร็วสูง Sapsan Fast Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ** รอบ
ของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม** 
ถึง เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)เมืองที่ไดรับสมญานามวา 
“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เมืองน้ีสรางโดยพระเจาซารปเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ.
2246 โดยตัวเมืองเริ่มสรางดวยการถมทราย และหินเปนจํานวนมาก เพราะวา
พื้นที่เดิมน้ันเปนดินเลนทะเล เหตุผลในการทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ที่
สามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆได เพื่อการพัฒนาและปรับเปลี่ยน 
ประเทศรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆได ตอมา จึงไดรับสมญานามวา 
“หนาตางแหงยุโรป” เมือง เซนตปเตอรสเบิรค  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด (Peter 

and Paul Fortress)สิ่งแรกที่สรางในเมือง
เซนตปเตอรสเบิรค สรางขึ้นในป ค.ศ.1703
ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปนสิ่งกอ 
สรางที่สูงที่สุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 
122.5 เมตร ลักษณะเปนรปูทรงหกเหลี่ยม 
เปนศิลปะแบบบารอค ปจจุบันดานในเปน
พิพิธภัณฑที่ใชเปนที่ฝงพระศพของพระเจาป
เตอรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศแหง
ราชวงศโรมานอฟ นอกจากน้ียังมีภาพเขียน
ของนักบุญ รวมรูปพระแมมารีศักดิ์สิทธิ์ท่ี
งดงาม อันเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของ
คริสตศาสนิกชน  

จากน้ัน   เดินทางสู มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือวาไดรับการ
ตกแตงอลังกาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และภายใน
ใชหินออน และหินอ่ืน ๆ กวา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมที่สถานที่แหง
น้ี จึงไดมีการกอสรางขึ้นใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป ค.ศ. 1818 
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste de Montferrandโดยใชเวลา
ในการกอสรางนานถึง 40 ปมีการออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบเรเนสซองส 
และบาโรก ตัววิหารใหญโต สีขาวบริสุทธิ ประดับดวยประติมากรรมเหล็กอัน
งดงาม เปนโบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่ประดับประดาตกแตงดวยกระจกสีอยาง
วิจิตรบรรจง และยังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเมืองที่น่ีใหความนับถือเปนอยาง
มาก เน่ืองจากในอดีตตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แต
มหาวิหารไอแซคแหงน้ีกลับไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ(Peterhof 

Palace)พระราชวังที่สวยงาม ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปน
พระราชวังที่สรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ชื่อวา ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ 
และ เลอ บรอง ซึ่งทั้งสองคนแบงกันสรางพระราชวังน้ี โดยตัวภายในพระราชวัง
เปนหนาที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส “บา
รอค”และคลาสสิก พระเจาปเตอรหมายมั่นปم�นมือกับพระราชวังนี้มาก วาง
โครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลลี่บรรจงสรางพระราชวังอยางประณีตเนน
การตกแตงภายในที่เลือกจะใช โคมไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามัน
เปนหลักดานนอกจะเปนหนาที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจาปเตอรเชิญมาสราง
ลานน้ําพุ โดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถือเปนจุดหลักของประสาทแหงน้ีก็วาได ดวย
ความยิ่งใหญตระการตาและแสงของพระอาทิตยกระทบผิวน้ํา และขอบอางสีทอง



 

 

มัน รวมถึงบรรยากาศรมร่ืนของตนไมนานาพันธุจึงทําใหเกิดภาพท่ีสวยงามราวกับ
ดินแดนในเทพนิยาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปดในฤดหูนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือน
พฤษภาคม และ อาจปดทําการในวันจันทรสิ้นเดือน หรือวันจันทรกับวันอังคาร 

(2วันติดตอกัน) ซ่ึงเปนธรรมเนียมวันหยุด ของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไม
รวง และฤดูหนาว ในการเพิ่มวันหยุดหรืออาจจะปดทําความสะอาด โดยไมแจงให

ทราบลวงหนา กรณีที่พระราชวังฤดรูอนปด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม 

โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอ่ืนที่เปดหรือสถานที่อ่ืนๆในชวงเวลาดังกลาว** 
 
 
 



 

 

นําทาน ลองเรือแมน้ําเนวา NEVA RIVER CRIUSE พิเศษ!!จิบไวนฉลองฤดูกาล 
White Night ดินแดนแหงพระอาทิตยเที่ยงคืน พรอมดื่มดํ่ากับบรรยากาศของ
สองฟากฝم�งเปนแมน้ําในประเทศรัสเซียสวนยุโรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกา
และไหลเขาสูอาวฟนแลนดในทะเลบอลติก มีความยาวคอนขางสั้น คือ 74 
กิโลเมตร แตเปนแมน้ําที่มีการไหลเปนอันดับสามในยุโรป ผานเขตการปกครอง
ของรัสเซีย 2 แหง คือ เลนินกราดโอบลาสตและเซนตปเตอรสเบิรก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่

เมืองเซนตปเตอรเบิรก 
 
 
 



 

 

วันที่สาม สนามบินมอสโคว • สนามบินเชเรเมเตียโว • เซนตปเตอรสเบิรค • OUTLET 
VILLAGE PULKOVO • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ  • มหา
วิหารคาซาน  • โบสถหยดเลือด 

                                 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
จากน้ัน เดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 

1,050 หอง สถานที่แหงน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเปน
พระราชวังหลวงของราชวงศโรมานอฟ ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 ตั้งอยู
ระหวางทาวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว และ 
ขาว ดวยสถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวไดเปดให
ประชาชนเขาชมในฐานะ พิพิ ธภัณฑ เฮอรมิ เทจ (TheState Hermitage 
Museum)ซึ่งเปนสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น 
รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซี่,ปกัสโซ,



 

 

แรมบรันด,แวนโกะ เปนตน จัดเปนพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง **ใน
บางชวงพระราชวังอาจมีการปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังน้ันหากวันที่เดิน
ทางตรงกับชวงวันปดเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตาม
ความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอ่ืนที่เปดหรือสถานที่ อ่ืนๆใน
ชวงเวลาดังกลาว** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เดินทางสู มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถูกสรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรม

หาราช ปค.ศ. 1708 ตั้งอยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ในสมัยกอนเปนโบสถ
เล็กๆ ตอมาในสมัยของพระเจาปอลดที่ 1 ในปค.ศ. 1800 ไดทําการสรางวิหาร
ใหม ใหยิ่งใหญและสวยงามมากขึ้นกวาเดิมมหาวิหารแหงน้ีมีลักษณะรูปทรงครึ่ง
วงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบประกอบไปดวยเสาโรมัน 96 
ตน  และโดมขนาดใหญ ซึ่ งมียอดสูงถึ ง 90 เมตร ด านนอกของวิหารมี
สวนสาธารณะทีช่าวรัสเซียจะมาพักผอนหยอนใจ  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน เดินทางกลับสู เมืองมอสโคว โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 
 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม** 
เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
 
วันที่สี ่ พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร  • โบสถอัสสัมชัญ • ชมระฆัง

พระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจาซาร •  มหาวิหารเซนตเดอะซา
เวียร • จัสตุรัสแดง • มหาวิหารเซนตบาซิล • หางสรรพสินคากุม   
    ไ (เชา/กลางวัน/เยน็) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
นําทานเขาชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุด
กําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดา ที่น่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทั้งยังเปนที่ประทับของพระ
เจาซารทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ 
พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเชื่อวาที่น่ีเปนที่สถิตของพระเจาปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑที่สําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศนํา
ทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอรตั้งอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน ส่ิงที่ไม
ควรพลาดชม ไดแก มงกฎุทองคําของราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โม
โนมาคไดพระราชทานมงกุฎน้ีใหกับเจาชายวลาดิมีร โมโนมาค (Vladimir 



 

 

Monomakh) เมื่อราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับ
ดวยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีลํ้าคาตางๆ มากมาย และไดใชในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกจนถึงป พ.ศ. 2225 ทานชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก 
ที่ถือวาสําคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับลง
บนโบสถไมเกาท่ีม ี

 
มากอน แลวใชเพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจาซาร เปนตัวอยาง
ผลงานศิลปะชิ้นโตอันเล่ืองชื่อของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความงดงามเปนตัว
ดึงดูดใหผูคนมาเยี่ยมชม ลองมาดูดวยตาตัวเองแลวคุณจะประทับใจกับขนาดอัน
มหึมาของท่ีนี 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
จากน้ัน ชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St. 

Saviour Cathedral) เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู
ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํา Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของพระ
เจาซารอเล็กซานเดอร ที่ 1 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแด
พระเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหา
วิหารเซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป ในสมัยของสตาลิน เคยสั่ง
ใหทุบทําลายมหาวิหารแหงน้ี จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได
มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหน่ึงดวยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผูคน ดังน้ัน
ที่ น่ีจึงเปนที่รักและศูนยรวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแหงน้ีจึง
กลายเปนสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติทาง
คริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

 
 
 



 

 

จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง (Red Square) สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอสโคว สรางใน
สมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่เปนศูนยรวมเหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาล
เฉลิมฉลอง หรือการประทวง ตั้งแตอดีตจนถงึปจจุบันและยังถือไดวาเปนจัตุรัสท่ีมี
ความสวยงามมากที่สุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานที่สําคัญ
ของประเทศ อีกหลายแหงที่สามารถไดชม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil’s Catherdral) สถานที่ท่ีซึ่งถูก
ยอมรับวาสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถ
ลูกกวาด” สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสัน
สวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระ
เจาอีวานท่ี 4 จอมโหด เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกล
ที่เมืองคาซาน และดวยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําใหเปนที่
พอพระทัยของพระเจาอีวานที่ 4 เปนอยางมาก จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแก



 

 

สถาปนิก ดวยการควักลูกตาท้ังสองขางทิ้งเสีย เพ่ือไมใหสถาปนิคผูน้ีสามารถสราง
สิ่งสวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําของพระองคในครัง้น้ัน สงผลใหทุกคนขนาน
นามวา “พระเจาอีวานจอมโหด”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเขาชมและชอปปم�งที่ หางสรรพ 

สินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองมอสโคว 
สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบัน
เปนหางสรรพสินคาช้ันนํา
จําหนายสินคาแบรนดเนม 
เส้ือผา เครื่องสําอาง น้ําหอม 
แบรนดดังที่มีชื่อเสียงที่เปนรุน
ลาสุด  

15.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว 
เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 



 

 

19.20 น. ออกเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ 
SU270 
วันที่หา          สนามบินสุวรรณภูมิ  • กรุงเทพฯ  
08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจมิรูลืม  

......................................................................................................................... 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 
วันเดินทางราคา รัสเซีย White Nihte ฤดูกาลพระอาทิตยเที่ยงคืน  5 วัน 3 คืน  

บินตรงสูมอสโคว-เซนตปเตอรเบิรก โดยสายการบินแอโรฟรอท (SU) 
เร่ิมเดินทาง กลับจาก

เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี
เตียง พักเด่ียว 

06 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 
SU271/ 
SU270 50,900 50,900 49,900 6,000 

26 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 
SU271/ 
SU270 49,900 49,900 48,900 6,000 

25 ก.ค.62 29 ก.ค.62 
SU271/ 
SU270 52,900 52,900 51,900 6,000 

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 
 

อัตราคาบริการรวม 
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ – มอสโคว 

- กรุงเทพฯ  
สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชั้นประหยัด   

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 
กก.ตอ 1 ใบ 

คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ



 

 

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่
ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครอง
โรคประจําตัวของผูเดินทาง 

อัตราคาบริการไมรวม 
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, 

อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีด ท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, 

การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จาก
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และตางประเทศซึ่ง
อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

คาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 
USD/ ทาน 

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอ

เลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันมิฉะน้ัน ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําให

ทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การ
คืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 
 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเครื่องบิน, ตั๋ว

รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมท่ีพัก 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง
เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ                       ขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 
หอง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว 
Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัด
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน ราคา และรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 



 

 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา 

อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


