
 

 

รหัสทัวร ITV1901307 
ทัวรรัสเซยี มอสโคว เมอรมังส เซนตปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน (TG) 
ชมพระราชวังเครมลิน ชมวิหารเซนตบาซิล  
ชมปรากฏการณทางธรรมชาติอันสวยงามและต่ืนตาต่ืนใจกับการลาแสงเหนือ Aurora 

ชมพิพิธภัณฑแอรมิทาช ท่ีเก็บรวมรวมงานศิลปะล้ําคาของโลก 

ชม พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) 

อิสระชอปปم�ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

พิเศษ!! ชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด!!!!  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว 
07.30น.  พรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศประตู 

4 เคานเตอร D ของสายการบินไทย Thai Airways เจาหนาท่ีคอยอํานวยความ
สะดวกดานเอกสาร ติดแท็กกระเป�า 

10.50 น.  ออกเดินทางสูสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย สายการ
บิน Thai Airways โดยเท่ียวบิน TG974 

16.15.  เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลา
ชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
แลว เดินทางรอรับสัมภาระเรียบรอยจากน้ัน นําทานเดินทางสูใจกลาง กรุงมอสโคว 
(Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55นาที)      

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี1) 
หลังทานอาหารค่ํานําทานเดินทางเขาสูท่ีพักแรม พักผอนตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก : Sunflower hotel/ ART HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันท่ี 2 กรุงมอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอร่ี – สถานีรถไฟใตดินกรงุ
มอสโคว - ถนนอารบัต– ละครสัตว         

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี2) 
นําทานเท่ียวชมเมืองมอสโคว (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เปนเมือง
ศูนยกลางของประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา เปนเมืองที่มี
ประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป จากน้ัน นําทานเขาชมพระราชวังเครมลิน (Grand 
Kremlin Palace) สรางข้ึนมาพรอมกรุงมอสโคว เปนสถานท่ีเกาแกท่ีสุดของเมือง
เคยเปนที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราช
ทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขก
ระดับประมุขของประเทศ จากน้ัน นําทานเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอร่ี (The 



 

 

Kremlin Armory) เปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ เปนพิพิธภัณฑท่ีเกาแกที่สุด
ของรัสเซีย ปจจุบันเปนสถานท่ีเก็บสะสมของมีคาท่ีดีที่สุดของรัสเซียจาก
คริสตศตวรรษท่ี 14 ถงึชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 และเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ี
เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของรัสเซียดวย นําทานชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลาน
กวางใจกลางเมือง สรางดวยหินแกรนิตและหินออน ตอกลงบนพ้ืนจนกลายเปนลาน
หินโมเสกที่มีความสวยงาม เปนเวทีศูนยกลางของเหตุการณสําคัญในประวติัศาสตร
ของรัสเซียเชนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมืองตางๆ สราง
ในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปจจุบันสถานท่ีแหงน้ีใชเปนสถานท่ีจัดงานในชวง
เทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครัง้ที่ 
2 บริเวณใกลๆจัตุรัสแดงเปนที่ต้ังของกลุมสถาปตยกรรมท่ีสวยงามอีกดวยอยาง 
วิหารเซนตบาซิล (St.Basil's Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสัน
สวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik 
Yakovlev ถือเปนหน่ึงในสัญลักษณของ กรุงมอสโคว ประเทศ รัสเซีย สรางโดย
กษัตริยอีวานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพ่ือฉลองชัยเหนือพวกมองโกลท่ีกรี
ทัพมาจนเมืองคาซาน (Kazan) เม่ือป 1552 ผลจากชัยชนะครัง้ น้ีทําให ประเทศ
รัสเซียสามารถรวมประเทศไดเปนปกแผน ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ต้ังอยูบนป�อมส
ปาสสกายา เปนศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 
20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเม่ือปค.ศ.1995 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร (ม้ือท่ี3) 

บาย  นําทานเท่ียวชม สถานีรถไฟใตดินกรงุมอสโคว (Moscow Metropolitan) เปน
สถานีรถไฟใตดินเปนสิ่งกอสรางท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตางชาติใหเห็นถึง
ความยิ่งใหญตลอดจนประวติัศาสตรความเปนชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอัน
สวยงามอันเปนเสนหดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาเยี่ยมชมเน่ืองจากการตกแตงของแตละ
สถานีท่ีตางกันดวยประติมากรรม โคมไฟระยา เคร่ืองแกว และหินออน จากน้ันนํา
ทานสูถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนท้ัง
ยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน รานอาหารตางๆ
มากมาย และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปด
หมวกอีกดวย ใหทานอิสระเลือกชม ชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร  (ม้ือท่ี4) 



 

 

หลังทานอาหารเย็นนําทาน ชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตว
แสนรูที่ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมท้ังมายากล กายกรรมไตลวด และ
การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดง ออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 
45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกบัสัตว
ตางๆ และมีของที่ระลึกดวย 
 
หมายเหตุ  : กรณีละครสัตวงดการแสดงและบางครัง้การงดการแสดงไมมีการแจง
ลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
หลังทานอาหารค่ํานําทานเดินทางเขาสูท่ีพักแรม พักผอนตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก: Sunflower hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 
 

วันท่ี 3 มอสโคว – เมอรมังส – กิจกรรมตามลาหาแสง
เหนือ                                                    

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี5) 

นําทานออกเดินทางสูสถานีรถไฟ เพ่ือนําทานเดินทางสูกรุงเซนตปเตอรสเบิรก ออก
เดินทางจากมอสโควโดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan train เลขท่ี760* ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง (การเดินรถไฟและเวลาออกเดินทางอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพ
อากาศ) เดินทางถึงทาอากาศยานเมอรมงัส เมืองทาที่ต้ังอยูทางตอนเหนือของ
รัสเซีย จากน้ันใหทานรับสัมภาระและเดินทางเขาสูใจกลางเมือง จากน้ัน นําทานเดิน
ทางเขาสูตัว เมืองเมอรมังส (ระยะทาง 23 กม./30นาที) เมืองทาของรัฐเมอรมังส
หรือมูรมันสค ออบลาส Murmansk Oblast ต้ังอยูบริเวณอาวโคลา Kola Bay 



 

 

โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมุทรเปนเมืองที่อยูติดกับประเทศฟนแลนดและ
นอรเวย ซึ่งเปนเมืองทาท่ีสําคัญในการมุงหนาสูเขตอารคติก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี6) 

บาย  นําทานเดินทางสุ เมืองโลโวซีโร (Lovozero) (ระยะทาง165 กม./2 ชม.) ต้ังอยูทาง
ตอนใตของเมอรมังส เปนที่ต้ังของ หมูบานซามิ (Sami Village) หมูบานเล็ก ๆ 
ของขาวชนเผาซามิ พาชมอาคารตาง ๆ ภายในหมูบาน ท้ังที่เปนท่ีอยูอาศัย และ
อาคารกระโจม เอนกประสงค โดยจะมีท่ีน่ังลอมรอบ ใหชาวบานไดมา สาธิต เลา
เร่ืองราววัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ของหมูบานน้ี นอกจากน้ี ภายในหมูบานยังมี
กิจกรรมมากมายให ทานไดเพลิดเพลิน อาทิการป�อนหญาแหงใหกวางเรนเดียร, น่ัง
เล่ือนลากโดยสุนัขไซบี เรียนฮัสกี้แสนเช่ือง และขี่สโนวโมบิลสําหรับคนท่ีชอบ
ความเร็วและความต่ืนเตน  และสัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลาก
เล่ือน (Deer sledding) แบบชาวพ้ืนเมืองซามิ และใหทานไดสนุกตื่นเตน กบัการ
ขับรถสโนวโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ท่ีทานสามารถขับรถไปบนหิมะ ลาน
น้ําแข็งกวางใหญ ซ่ึงเปนประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยางยิ่ง(การน่ังรถเทียม
กวางเรนเดียร และ Snow mobile จะข้ึนกับสภาพอากาศและความหนาของหิมะ 
ถาความหนาของหิมะนอยไมสามารถเลนได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร  (ม้ือท่ี7) 

ท่ีพัก : Azimut hotel หรือระดับใกลเคียงกนั 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 หลังจากเขาที่พักแลว พรอมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมเพ่ือนําทานเดินทางออกไปตาม 
ลาหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณออโรรา Northern Light อีกคร้ังซึ่งเปน
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบน  ทองฟ�าในเวลากลางคืน โดยมักจะ
เกิดขึ้นในบริเวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะเรียกวา แสงเหนือ หรือแสงใตขึ้นอยูกับ
แหลงกําเนิด (ปรากฏการณแสงเหนือเปนปรากฏการณทางธรรมชาติไมสามารถ
กําหนดลวงหนาไดการเห็นแสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไมขึ้นอยูกับ 
สภาพอากาศเอ้ืออําานวยและความปลอดโปรงของทองฟ�าในเวลาน้ัน) 



 

 

  

 

  

วันท่ี 4 Husky farm – ชอปปم�ง Local Market – สนามบินเมอรมังส – เซนตปเตอร
สเบิรก 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี8) 
นําทานเช็คเอาทและออกจากท่ีพัก จากน้ัน นําทานเดินทางไปเยี่ยมชมฟารมสุนัขฮัส
กี้ ซึ่งเปนสถานท่ีเพาะพันธุสุนัขและฝกสุนัขฮัสกี้ เปนสุนัขท่ีมีสายพันธุมา ยาวนาน
กวา 3,000 ป เพื่อใชในการลากเล่ือนบรรทกุสิ่งของ หรือเปนพาหนะในพ้ืนท่ี ท่ีปก
คลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงไดกลายมาเปนสุนัขลากเล่ือนพันธุแท ท่ีมี 
ประสิทธิภาพในการลากเล่ือนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนท้ังหมด นอกจากน้ีสุนัข 
ลากเล่ือนยังเปนกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร (Musher) เปนผูบังคับเล่ือนในการ 
แขงขันแตละคร้ังจนแพรหลายไปยังหลายประเทศในแถบขั่วโลก หากในวันท่ีเรา
เย่ียม ชมฟารมมีหิมะมากพอหรือทางฟารมพรอม ทานยังสามารถทดลองน่ังลาก
เล่ือนสุนัขไดอีกดวย จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับ   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ม้ือท่ี9)  

บาย  หลังรับประทานอาหารกลางวันนําทานไปยัง Local market ใหทานไดอิสระเลือก
ชม ชอปปم�งตามอัธยาศัย จากน้ัน นําทานออกเดินทางสูสนามบินเมอรมังส เพ่ือนํา
ทานเดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก ออกเดินทาง โดยสายการบินภายในประเทศ 
เท่ียวบินที่ SU6346*(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร (ม้ือท่ี10)  
ท่ีพัก: Park Inn Pribaltijskaya หรือระดับใกลเคียงกนั 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

  

 

วันท่ี 5 
พิพิธภัณฑแอรมิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถแหงหยดเลือด - ป�อมปเตอร แอนด 
ปอลด – มหาวิหารเซนตไอ
แซค                                                                                                     

เชา  นําเขาชม พิพิธภัณฑแอรมิทาช และ พระราชวังฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART 
MUSUEM & WINTER PALACE) พระราชวังอันยิ่งใหญที่สรางขึน้และ เปล่ียนแปลง
หลายคร้ังจนถึงป ค.ศ. 1732 สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน, บารโตโลมิโอ ฟรานเชสโก 
ราสเตรลี่ ออกแบบดูแลการกอสรางจนถึงปค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของพระนางแคท
เธอร  รีน มหาราชินีอดีตท่ีประทับของ ซารแหงรัสเซีย ประกอบดวยหองตางๆ ถึง 
1,057 หอง มีบันได 117 แหง เปนท่ีเก็บสมบัติลํ้าคาของราชวงศ รวมท้ังสมบัติจากทั่ว
โลกมากมาย ชมภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเย่ียมของโลกมากมาย อาทิเชน ไมเคิล แอง
เจลโล, ลีโอนาโดดารวนิช่ี, ราฟาเอล, แรมบราน, เอลเกรโก, แวนโกะห, ปกัสโซและ
ศิลปนอ่ืนๆ รวมท้ังหองสําคัญตางๆ รวมถึงหองมาลาไคท  



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 12)  

บาย  จากน้ัน นําทานเดินทางไปยัง พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) หรือ
หมูบาน พุชกิ้น (PUSHKIN VILLAGE) และบอยครั้งที่ถกูเรียกวา “หมูบาน พระเจา
ซาร” เพราะท่ีน่ีเปนเมืองที่พระเจาเซนต ปเตอรมหาราชทรง พระราชทานท่ีดินแกพระ
นางแคทเธอรีนซึ่งเมืองน้ีถูกเปลี่ยนช่ือเพ่ือเปนอนุสรณแกกวีเอกพุชกิน้ ในปค.ศ. 1937 
เพราะกวีเอกผูน้ีเคยผานการศึกษาในโรงเรียนท่ีเมืองแหงน้ี ตัวพระราชวังสรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผูท่ีมี ชื่อเสียง พระราชวงั แหงน้ีมีความสวยงาม
ไมแพพระราชวังใดๆ ในโลก อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมร่ืนงดงามในสไตลฝร่ังเศส 
หรือชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองไดตามอัธยาศัยจากน้ัน นําทานชมโบสถแหงหยดเลือด 
(Church of the Savior on Spilled Blood) หรืออีกเรียกช่ือวา โบสถแหงการคืน
ชีพ (ระยะทาง 3.2 กม./10นาที) ต้ังอยูริมคลอง Griboedov เร่ิมตนกอสรางเม่ือ 
ศตวรรษที่ 17 ใชเวลากอนสรางยาวนานวา 20 ป สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณที่พระเจาอ
เล็กซานเดอรที่ 3 สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงพระบิดา หรือพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ซึ่งถูก
ลอบปลงพระชนมบริเวณน้ี ในป ค.ศ. 1881 ภายในตกแตงอยางวิจติรบรรจงดวยฝมือ
จิตรกรกวา 30 คน ตัวโบสถเปนงานศิลปะแบบรัสเซียด้ังเดิม ประดับประดาดวยโมเสจ
พรอมกับรูปภาพโมเสจขนาดใหญยักษ จากน้ัน นําทานชมดานนอก ป�อมปเตอร แอนด 
ปอลด (Peter And Paul) เปนส่ิงกอสรางแรกสุดของเมือง St.Petersburg สรางในป
ค.ศ. 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวย  ศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเปน
ป�อมปราการในการป�องกันขาศึกรุกราน ต้ังอยูบน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky 
Island) ลักษณะเปนรูปทรงหกเหลี่ยม กําแพงเปนหินกออิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด 
ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress)ชมดานนอก เร่ิมสรางขึ้นเมื่อปค.ศ. 1712 ดวย
การออกแบบของ DomennicaTrezzini สรางเสร็จในวันท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 1733 
ต้ังชื่อวิหารแหงน้ีเพ่ือเปนเกียรติแดนักบุญปเตอร และนักบุญปอลดเพ่ือเปนการเผยแพร
ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเปนส่ิง กอสรางท่ีสูงที่สุดของ
เมืองและหามสรางส่ิงกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอกซึ่งนับวา
แตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซท่ัวไปและวิหารแหงน้ียังเปนที่เก็บพระศพของ
ราชวงศโรมานอฟ เร่ิมตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระท่ังถงึกษตัริย
องคสุดทายของราชวงศ จากน้ัน นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารเซนตไอแซค 
(SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรางในปค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเปนเอกลักษณ 



 

 

ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียงโบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเปนโบสถ
หิน และถูกสรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ท่ีปรารถนาจะให
วิหารแหงน้ีเปนวิหารท่ีมีความยิ่งใหญที่สุดของโลก พระองคจึงทุมเทท้ังกําลังคนและกําลัง
ทรัพยอยางมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชทองคําแผนปดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายใน
วิหารประดับประดาดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใชเวลากอสรางยาวนานถึง 
40 ป 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที1่3) 
หลังทานอาหารค่ํานําทานเดินทางเขาสูท่ีพักแรม พักผอนตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก: Park Inn Pribaltijiskaya หรือระดับใกลเคียงกนั 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 

 

 

 

วันท่ี 6 Saspan train – กรุงมอสโคว- อิสระชอปปم�งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA 
DACHA 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี14) 

จากน้ัน นําทานออกเดินทางสูสถาณีรถไฟ เพ่ือนําทานเดินทาง  กลับสูกรุงมอสโคว 
ออกเดินทางจากเซนตปเตอรสเบิรกโดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan train 
เลขท่ี757* ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง (การเดินรถไฟและเวลาออกเดินทาง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพ
อากาศ) 

เท่ียง.  เดินทางถึงมอสโคว รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ม้ือท่ี15)  

บาย  นําทานเดินทางสู OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเวลาทานไดอิสระช
อปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, 
ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 14.30สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู 



 

 

ทาอากาศยานโดโมเดเดโว กรุงมอสโคว เพ่ือเช็คอินเดินทางกลับประเทศไทย  
18.25 น.  ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย Thai Airways เท่ียวบินที ่

TG975 

 

 

วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
07.30 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

06 - 12 Nov 2019  69,900 69,900 69,900 15,000 12,000 

20 - 26 Nov 2019  69,900 69,900 69,900 15,000 12,000 

27 Nov - 03 Dec 
2019  69,900 69,900 69,900 15,000 12,000 

23 - 29 Dec 2019  69,900 69,900 69,900 15,000 12,000 

 

 



 

 

หมายเหตุ 

รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะ
ปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถงึผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตาม
โปรแกรม 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจานวน 30 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.กรณีท่ีทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเน้ือสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน 

4.การจองทัวรและชําระคาบริการ 

- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 บาท 

สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (พรอมแจงเลขสะสมไมล)กรุณาสงพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 

- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 

**สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
พาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐาน



 

 

การโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวหลายทาน กรุณา
แจงรายช่ือคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ**กรณีเปลี่ยนช่ือผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนากอน
ออกเดินทางตามขอตกลง มิฉะน้ันถาแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว 
จะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนน้ี 

5.การยกเลิกและคืนคาทัวร เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจอง
คาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้ง
กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึงเม่ือทานออกเดินทาง
ไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวา
ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

(ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลบัพรอมต๋ัว
กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดบัใกลเคียงกัน 4 ดาว สําหรับพักหองละ 2 ทาน กรณี
พัก 3 ทานตอหอง หากโรงแรมไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพัก 2 หอง (มีคาใชจาย
หองพักเด่ียวเพ่ิม) 

หมายเหตุเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรม 

- เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และโรงแรม
ในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคูแบบ
ไมมีเตียงเสริม 

- โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีมี่อุณหภูมิต่ํา 



 

 

- กรณีท่ีมีงาน Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและหองพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม ซึ่งหองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเครื่องได 7
กิโลกรัม และคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และ
กรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเกบ็ 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพ 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสิน
สวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผดิชอบได) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน และไดทํา
การขายโปรแกรมไปแลว 

5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 



 

 

6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 

7. คาทิปหัวหนาทัวร คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่ และพนักงานขับรถ   50 USD /ทาน ตลอดทริ
ปการเดินทาง 

8.คาวีซาและบริการตางๆ สําหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 25 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 

13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพในระหวางการ
เดินทางไดจากบรษิัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 

14. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

15. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 



 

 

16. กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร  หาก
ทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆท้ังสิ้น 

 


