
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บนิตรงการบนิไทย  สะสมไมล์ Star Alliance 50%  
บนิเคร่ือง ภายในระหว่างเมอืง  (บนิเพยีงช่ัวโมงกว่าๆ ไมต้่องเหน่ือยนอนบนรถไฟ ท่ีเล็ก  แคบ  ห้องน ้าไมส่ะดวกสบาย 
และน่ังนานถึง 8 ช่ัวโมง) 
กรุงมอสโคว์ เมอืงหลวงท่ีย่ิงใหญ่ของรัสเซีย เลาะรอบร้ัวพระราชวังเครมลิน ชมอดีตความย่ิงใหญ่เกรียงไกรของรัสเซีย 
ฝากรอยเท้าไว้ท่ีจัตุรัสแดง เก็บภาพเ ป็นท่ีระลึกไว้กับโบสถ์ลกูกวาดหลากสีสัน วิหารเซนต์บาซิล  
ไมพ่ลาดชม Circus การแสดงสัตว์แสนรู้ & กายกรรมผาดโผนจากนักแสดงมอือาชีพ  
ช้อปป้ิงท้ิงท้ายท่ีถนนอารบตั & เช็คอินในรถไฟใ ต้ดินมอสโคว์ ท่ีใครๆ ร ่าลือกันว่าสวยนักสวยหนา  
ตามรอยประวัติศาสตร์ท่ีนครเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก เมอืงท่ีสวยงามจนได้ฉายาว่า "ราชินีแห่งยุโรปเหนือ "  
สมมติตัวเองเป็นซาร์ & ซาริน่า เดินเข้า- เดินออกพระราชวังวันละหลายๆ ครั้ง  
มื้อค ่าสดุพเิศษ ...กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง  และด่ืมด ่ากับการแสดงระบ าพื้นเมอืง  

กาํหนดการเดนิทา ง 11-17 ก.ค. / 15-21 ส.ค./ 12-18 ก.ย./ 17-23 ต.ค. 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ-มอสโคว์        

0730 นดัหมายคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 แถว D การบินไทย  (TG) มีเจ้าหน้าท่ีคอย
ต้อนรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดนิทาง เช็คอินรับบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิ 

1010 การบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG 974 นําทา่นเหิรฟ้าสูก่รุงมอสโคว์ บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ 
1655 เดนิทางถึงท่าอากาศยานดามาเดียดาวา ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระ 
คํ่า รับประทานอาหารในภตัตาคารพืน้เมือง 

เข้าท่ีพกั Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือระดบัใกล้เคียง 



วันท่ีสอง มอสโคว์        

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม  
จากนัน้ไปชมจัตุรัสแดง  เวทีของ เหตกุารณ์สําคญัในประวตัศิาสตร์รัสเซีย สร้างในคริสต์ศตวรรษ ท่ี 17 ถ่ายรูปกบั
สถาปัตยกรรมตา่งๆ ท่ีอยูร่ายรอบจตัรัุสแดง ได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล  สร้างในสมยัพระเจ้าอีวานท่ี 4จอมโหด ด้วย
ศลิปะ รัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสนั สวยงาม จนนกัทอ่งเท่ียวเรียกกนั
วา่ โบสถ์ลกูกวาด... หอนาฬิกาซาวิเออร์ เป็นศลิปะแบบโกธิค บนยอดมีดาวแดง 
5 แฉก ทํามาจากทบัทิมหนกั 20 ตนั... ห้างกุม ห้างท่ีใหญ่โตและสวยงาม จําหนา่ย
สินค้าหลากหลายชนิด เป็นสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างมาตัง้แตปี่ค .ศ.
1895… สุสานเลนิน  เป็นท่ีเก็บศพของเลนิน สร้างด้วยหินออ่นสีแดง  

เที่ยง รับประทานอาหารในภตัตาคาร พืน้เมือง Chicken Kiev ไก่เคียฟเป็นเมนูดงัของ
รัสเซีย เป็นอกไก่เลาะกระดูกออกห่อกระเทียม เนย และสมนุไพร ชบุเกล็ดขนมปัง แลว้น าไปทอดหรืออบ 

บ่าย เข้าชมพระราชวังเครมลิน ตัง้อยูริ่มชายฝ่ังแมนํ่า้มอสโคว์ และแมนํ่า้เนกลินนายา   มีรูปร่างเป็นสามเหล่ียมด้าน
ไมเ่ทา่กนั สร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีประทบัของพระเจ้าซาร์ ผู้ครองเมืองทกุพระองค์ 
จนกระทัง่สมยัของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชท่ีทรงย้าย เมืองหลวงไปอยูน่ครเซนต์ปี
เตอร์สเบร์ิก จนเม่ือเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ คอมมิวนิสต์จงึได้
ย้ายเมืองหลวงกลบัมา เข้าชม พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี เร่ิมก่อสร้างตามพระบญัชา
ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี1 เพ่ือเป็นท่ีเก็บของสะสมของเจ้าชายมสัโควี ปัจจบุนั
เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของรัสเซีย เก็บของสะสมของมีคา่ท่ีดีท่ีสดุของรัสเซีย

จากคริสต์ศตวรรษท่ี 14-20 และนบัเป็นหนึง่ในสามพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บ รวบรวมทรัพย์สมบตัิของพระเจ้าแผน่ดนิท่ี
สมบรูณ์แบบ (อีกสองแหง่อยูท่ี่องักฤษ และอิหร่าน) ตวัอยา่งสิ่งของท่ีจดัแสดงได้แก่ ฟาแบร์เช่-ไขอี่สเตอร์ ทําจากโลหะมี
คา่หรือหินแข็งตกแตง่ด้วยอญัมณี และ การลงยา ถือกนัวา่เป็นงานอญัมณีชัน้หนึง่ 
และไขฟ่าแบร์เช ่ของราชวงศ์รัสเซียถือวา่เป็นกลุม่งานศลิปะชิน้เอกท่ีได้รับการจ้างชิน้
สดุท้าย... บลัลงัก์เพชร- เป็นของพระเจ้าอเล็กซิส โรมานอฟ (พระบดิาของพระเจ้า ปี
เตอร์มหาราช ) สร้างในปีค .ศ.1613 ประกอบด้วย เพชร 999 เม็ด ... มงกฏุโมนา
มาค-เป็นของเจ้าชายแหง่จกัรวรรดไิบเซนไทน์ พระนาม คอนสแตนตนิ โมโนมาคสุ 
ทําตัง้แตปี่ค.ศ.1547 และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัขิองพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ท่ีต้องใช้
สวมตอนทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วยคทาและลกูโลก... ราชรถของพระเจ้าบอริส โกดนูอฟ-ได้รับเป็นเคร่ือง
บรรณาการมาจากเจมส์ท่ี1 แหง่ราชวงศ์องักฤษในปีค.ศ.1603 ทําจากไม้โอ๊กแกะสลกั ล้อไมส่ามารถเลีย้วได้... จากนัน้  
เดนิเท้าเข้าสูจั่ตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อนันนัซิเอชัน่ โบสถ์สว่นตวัของพระเจ้าซาร์ โบสถ์อาร์คแอนเจน ไมเคลิ  ท่ี
เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์และเจ้าชายทัง้หมด เข้าชมภายในโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ตามพระ
บญัชาของพระเจ้าอีวานท่ี 3 เจ้าชายแหง่มสัโควี ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ภายในมีศลิปะภาพวาด
แบบเฟรสโก และภาพไอคอน เป็นภาพประวตัขิองพระเยซู ภาพพระแมม่าเรีย พระบตุร พระจิต ภาพนกับญุท่ีทําความดีท่ีหลงั
การเสียชีวิตได้ไปอยูใ่นสวรรค์ และไปถ่ายรูปเป็นการปิดท้ายกบั ปืนใหญ่พระเจ้า ซาร์ ทําด้วยบรอนซ์ นํา้หนกั 40 ตนั ระฆัง

พระเจ้าซาร์ นํา้หนกั 210 ตนัจากนัน้นัง่รถขึน้สูจ่ดุสงูสดุของกรุงมอสโคว์บน เนินเขาสแปร์โร่  เป็นจดุชมวิวท่ีสามารถ



มองเห็นทศันียภาพของมอสโคว์ได้ทัง้เมือง โดยเฉพาะตกึสงู  7 ตกึท่ีสร้างในสมยั ของสตาลนิ รวมทัง้ตกึของ
มหาวิทยาลยัมอสโคว์ มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ของรัสเซีย  มีช่ือเสียงด้าน
วิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

1730 รับประทานอาหารในภตัตาคารจีน 

1900 ไปชม เซอร์คัส  การแสดงของสตัว์แสนรู้ มายากล กายกรรมไตล่วด 
และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  การแสดงจะมี 2 ชว่ง ชว่ง
ละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการถ่ายรูปกบัสตัว์ตา่งๆ 
มีขายของท่ีระลกึ ขนม และไอศกรีม 
เข้าท่ีพกั Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือระดบัใกล้เคียง 

วันท่ีสาม มอสโคว์        

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
 เดนิทางมุง่หน้าไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ ประมาณ 70 กิโลเมตร ยงัซากอร์ส ท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุ

และเก่าแก่ท่ีสดุในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบญุของประเทศ 
วิทยาลยัสอนศลิปะ การร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน  
เป็นวิทยาลยัสงฆ์ท่ีมีบาทหลวงและนกัศกึษาจํานวนนบัร้อยคน เข้า
ชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ตกแตง่ภายในด้วยภาพ
นกับญุ มีแทน่สําหรั บประกอบพิธีของพระสงัฆราชและ สําหรับ
นกัร้องนําสวด ... โบสถ์อัสสัมชัญ  สร้างในสมยัพระเจ้าอีวาน  

เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตัรัุสวิหารแหง่เครมลิน ตกแตง่ภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน ... โบสถ์โฮ

ลีทรินิตี ้ สร้างในปี  ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี ้สถาปัตยกรร มแบบยอดโดมหวัหอมสีทอง ภายใน
ตกแตง่ด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็นโบสถ์ท่ีทําพิธี ทา่นสามารถร่วมสกัการะโลงศพของ
นกับญุเซอร์เจียสพร้อมกบัประชาชนชาวรัสเซียได้ ... จากนัน้มีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกบัหอระฆงั หรือจะรองนํา้
จากบ่อนํา้ศักดิ์สิทธ์ิ กลบัไปเป็นศริิ มงคล นํา้ในบอ่เป็นนํา้ธรรมชาต ิ มีเร่ืองเลา่วา่ ชายตาบอดเดนิทางมาท่ี
โบสถ์แล้วค้นพบบอ่นํา้โดยบงัเอิญ หลงัจากนํานํา้มาล้างหน้า ความศกัดิส์ิทธ์ิก็ทําให้ชายตาบอดสามารถ
มองเห็นได้ 

เที่ยง รับประทานอาหารในภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย เดนิทางกลบัเข้ากรุงมอสโคว์ ชมสถานีรถไฟใต้ดนิ ดคูวามยิ่งใหญ่ ประวตัศิาสตร์ ความเป็นชาตนิิยม และวฒันธรรม

ประเพณีอนัสวยงาม การตกแตง่ของแตล่ะสถานีมีความสวยงามแตกตา่งกนั ด้วยประตมิากรรม โคมไฟระย้า เคร่ือง
แก้ว หินแกรนิต และหินออ่น นัง่รถไฟไปชมสถานีตา่งๆ  ช้อปปิง้ท่ีถนนอารบัต ถนนคนเดนิท่ีเป็นยา่นการค้า แหลง่
รวมวยัรุ่น ร้านค้า  ของท่ีระลกึ ร้านนัง่เลน่ อาทิ แมคโดนลั แมคคาเฟ สตาร์บคั ร้านนม ฯลฯ ทัง้ยงัมีศลิปินมานัง่วาดรูป
เหมือน รูปล้อเลียน และศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย  ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  มหาวิหารใจกลางเมือง 
สร้างเป็นอนสุรณ์ท่ีรัสเซียมีชยัชนะตอ่กองทพันะโปเลียนในปีค.ศ.1812 เป็นวิหารท่ียงัใช้ทําพิธีการทางศาสนา อยูใ่น
ปัจจบุนั ห้ามใช้เสียงดงั 

คํ่า รับประทานอาหารในภตัตาคารไทย 
เข้าท่ีพกั Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือระดบัใกล้เคียง 



วันท่ีส่ี  มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

0400 เช็คเอาท์ออกจากท่ีพกั  บริการอาหารเช้าแบบกลอ่ง เดนิทางสูท่่าอากาศยานดามาเดียดาวา เช็คอินรับบตัรท่ีนัง่
เดนิทางนครเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 

0735 ไซบีเรียแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี S7 41 นําทา่นเหิรฟ้าสูน่ครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

0925 เดนิทางถึงท่าอากาศยานปุกคาวา รับกระเป๋าสมัภาระ 

 จากนัน้เดนิทางสูพุ่ชกิน้ หรือท่ีรู้จกัในช่ือ ซาโก เซโล ซึง่เป็นท่ีพกัในฤดรู้อนของราชวงศ์ท่ีสวยงาม และเป็นบ้านท่ีรักและโปรด
ปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทกุพระองค์ เป็นสถานท่ีสําคญั ทางประวตัศิาสตร์ คือ เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 1917 

พระเจ้านิโคลสัท่ี 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถกูจบัตั วจากกลุม่ของคณะปฏิวตั ิ
กลายเป็นประวตัศิาสตร์หน้าสดุท้ายในเมืองพชุกิน้และราชวงศ์โรมานอฟท่ี
ยาวนานกวา่ 200 ปี นําทา่นเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน ท่ีเร่ิมสร้าง
ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์ มหาราชให้เป็นท่ีพกัผอ่นของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอ
รีนท่ี 1 ตอ่มาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแตง่ทําให้พระราชวงั
หรูหรามากขึน้และสมยัพระนางแคทเธอรีนม หาราชก็ตกแตง่เพิ่มเตมิขึน้อีก 

ภายในเป็นอาคาร 2 ชัน้ มีห้องพกัผอ่น 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องท่ีสวยงาม ผลงานชิน้เอกของ 
Bartolomeo Carlo Rastrelli หน้าตา่งประดบัประดาด้วยกระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศลิปะบารอก... ห้อง
อําพนั เป็นห้องท่ีมีความสวยงามท่ีสดุ ไมค่วรพลาดชม ไมว่า่จะเป็นผนงัหรือรูปภาพประดบัก็นําอําพนัมาตกแตง่
ทัง้หมด... ห้องอาหารค่ําสีเขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นห้องท่ีมีลกัษณะเดน่ด้วยศลิปะคลาสสิก ให้โทนสี
สวา่ง มีปนูปัน้แกะสลกัซึง่สวยงามมากตกแตง่อยู่... 

เที่ยง รับประทานอาหารในภตัตาคาร พืน้เมือง ร้านทีป่ระธานาธิบดีปติูนเคยใช้รับแขก  ยงัมีนกัแสดงฮอลลีวูดชื่อดงัอีก
มากมาย อาทิ แคทเธอรีน ซีตาโจนส์ ไมเคิล ดกัลาส ชารอน สโตน และ กวินเนธ พลัโทร อดีตสภุาพสตรี
หมายเลข 1 อย่าง ภรรยาของประธานาธิบดีจอร์จ บชุ และเชื้อพระวงศ์  อย่าง Prince Micheal of Kent, 
Princess Sofia of Greece and Denmark 

บ่าย จากนัน้เดนิทางทางเข้าสูน่ครเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก ชมเรือออโรร่า ท่ีจอดเทียบทา่อยูริ่มฝ่ังแมนํ่า้เนวา สร้างในชว่งปีค.ศ.
1904-1905 ระหวา่งการทําสงครามของรัสเซียกบัญ่ีปุ่ น เป็นเรือรบโบราณท่ีพา่ยแพ้เพราะล้าสมยัสูก่บัญ่ีปุ่ นไมไ่ด้ ปัจจบุนั
ปลดระวางและทําเป็นพิพิธภณัฑ์ เข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค  ท่ีได้ช่ือวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสดุ  ใหญ่
เป็นลําดบั 4 ของโลก เป็นต้นแบบ ของท่ีทําการรัฐบาลกรุงวอชงิตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา และถ่ายรูปท่ีด้านหลงัของ
มหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึง่จะมีรูปปัน้แกะสลกัของพระเจ้านิโคลสัท่ี 1 ทรงม้ากบัฐานท่ีมีรูปปัน้พระมเหสีและพระธิดา
ล้อมรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อํานาจ และความยตุธิรรม 

คํ่า รับประทานอาหารในภตัตาคารจีน 

 เข้าสูท่ี่พกั Courtyard by Marriott St. Petersburg Center West Pushkin Hotel หรือระดบัใกล้เคียง 

วันท่ีห้า  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
จากนัน้ เดนิทางสู่ ปีเตอร์ฮอฟ  เมืองทางตอนใต้ของอา่วฟินแลนด์ นําทา่นสู่
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส  พระตําหนกัชายฝ่ังของกษัตริย์รัสเซีย ใช้
เพ่ือพกัผอ่นและลา่สตัว์ในฤดรู้อน ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในโลก  ประกอบด้วย



พระราชวงั นํา้พ ุสวนตอนลา่ง สวนตอนบน เป็นหนึง่ในบรรดาสดุยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะนํา้พท่ีุ
ลดหลัน่กนัถึง 27 ขัน้ เปรียบเสมือนแสดงความยินดี ตอ่ชยัชนะและยกยอ่งในความกล้าหาญของทหารชาวรัสเซีย
และทหารเรืออนัยิ่งใหญ่ นํา้พตุกแตง่ด้วยรูปปัน้ถึง 255 ชิน้ มีนํา้พใุหญ่ท่ีสดุและรูปปัน้แซมซนักําลงัง้างปากสิงโต
ท่ีมีช่ือเสียง สงู 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพ่ือใช้เป็นสญัลกัษณ์ครบรอบ 25 ปีแหง่  
ชยัชนะเหนือสวีเดนท่ีทุง่โปลตาวา นําทา่น เข้าชมภายในพระราชวัง  เป็นอาคาร 2 ชัน้ ประกอบด้วยห้องพกัผอ่น 
26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรําท่ีหรูหราฟู่ ฟ่าด้วยศลิปะบารอก... ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องท่ีใหญ่ท่ีสดุ ในพระราชวงั
... ห้องรูปภาพท่ีแสดงรูปภาพของศลิปิน ชาวอิตาลีจํานวน 368 รูป... 

เที่ยง รับประทานอาหารในภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย เข้าชมพพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  (พระราชวังฤดหูนาว) ซึง่ประกอบไปด้วย

อาคาร 5 หลงั สร้างเช่ือมตอ่กนัทําให้ พระราชวงัมีเนือ้ท่ีกว้างใหญ่ เป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศรัสเซีย มีสิ่งของทรงคณุคา่จดัแสดง
อยูเ่กือ บ 3 ล้านชิน้ ...  เร่ิมขึน้เม่ือปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้
ทรงซือ้ภาพเขียนจากยโุรปกวา่ 250 ชิน้ จงึต้องสร้างห้องสําหรับเก็บและแสดงภาพสว่นพระองค์ขึน้ โดยพระนาง
เรียกห้องแสดงภาพนีว้า่เฮอร์มิเทจ เม่ือพระนางสวรรคตในปีค .ศ.1796 ก็มีของสะสมอยูม่ากมายโดยเฉพาะ
ภาพเขียนท่ีทรงโปรดปรานกวา่ 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอญัมณีมีคา่ งานท่ีมีคณุคา่ถกูเก็บสะสมในพระราชวงั
ฤดหูนาวสะสมตอ่เน่ืองกนัมากขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่รัชสมยัของพระเจ้านิโคลสัท่ี 1 มีการจดัหมวดหมูข่องสะสม
ทัง้หมด วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 1852 พิพิธภณัฑ์ก็เปิดเป็นแหง่แรกท่ีให้คนทัว่ไปเข้าชมได้ 

1700 เดนิทางไปพระราชวังนิโคลัส สร้างในปี ค.ศ.1853-1861 เพ่ือถวายแดแ่กรนด์ดยกุนิโคเลย์ พระโอรสองค์ท่ี 3 ของ
พระเจ้านิโคลสัท่ี 1 ออกแบบโดย Andrey Stakenshneider ด้วยศลิปะแบบบ ารอกผสมคลาสสิก เม่ือพระองค์
เสด็ จสวรรคต พระราชวงัก็กลายเป็นวิทยา ลยัสําหรับสตรี ชนชัน้สงู หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง
พระราชวงันีเ้ปล่ียนเป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนการค้าท้องถ่ิน จนกระทัง่ปีค .ศ.1990 พระราชวงัถกูปลกุให้มีชีวิตชีวา
ขึน้อีกครัง้ด้วยการเปล่ียนให้เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว 

1730 รับประทานอาหารมือ้พิเศษ กาลาดนิ เนอร์ในพระราช วัง  มีนกั
ดนตรีคอยขบักลอ่ม 

1830 ชมการแสดง ระบาํพืน้เมือง  นบัเป็นการแสดงท่ีนา่ประทบัใจ และ
สนกุสนาน มีการแสดงเลน่ดนตรีโบราณ พิณ กีตาร์  การแสดงตลก 
การเต้นรําพืน้บ้านท่ีสะท้อนประเพณีและ วฒันธรรม และการแตง่กายชดุ
ประจําเผา่ตา่งๆ ท่ีมีสีสนัสวยงาม การแสดงจะแบง่ออกเป็น 2 ชว่ง และมีพกัประมาณ 15 นาที ระหวา่งพกัเชิญทา่น
ร่วมทานของวา่งด้านนอกโรงละคร (คานาเป้ ขนมปัง คาเวียร์ ผลไม้ ว๊อดกา แชมเปญ ไวน์ น ้าอดัลม)  

 เข้าสูท่ี่พกั Courtyard by Marriott St. Petersburg Center West Pushkin Hotel หรือระดบัใกล้เคียง 

วันท่ีหก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ 

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม เช็คเอาท์ 
0900 ไปถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบั โบสถ์หยดเลือด  ซึง่พระเจ้า อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างขึน้บนบริเวณท่ีพระเจ้าอเล็ก

ซานเดอร์ท่ี 2 พระบดิาถกูลอบปลงพระชนม์ เพ่ือเป็นอนสุรณ์แดพ่ระบดิา ทรงนํารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซี ยใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลกัษณะรูปทรงคล้ายวิหารเซนต์บาซิลท่ีกรุงมอสโคว์  



1000 เดนิทางสูท่่าอากาศยานปุกคาวา เช็คอินรับบตัรท่ีนัง่ เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
1235 สายการบินไซบีเรีย เท่ียวบนิท่ี S7 46 นําทา่นเหิรฟ้าสูก่รุงมอสโคว์ บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ 
1425 เดนิทางถึงท่าอากาศยานดามาเดียดาวา เปล่ียนเคร่ืองบนิ 
1825 การบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG 975 นําทา่นเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ 

วันท่ีเจ็ด มอสโคว์-กรุงเทพฯ 

0630 เดนิทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
วันเดนิทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เดก็ พักกับผู้ใหญ่ เดก็ เสริมเตียง พักเดี่ยว 

11-17 ก.ค. 97,900.- 94,900.- 92,900.- 11,000.- 
15-21 ส.ค. 97,900.- 94,900.- 92,900.- 11,000.- 
12-18 ก.ย. 97,900.- 94,900.- 92,900.- 11,000.- 
17-23 ต.ค. 97,900.- 94,900.- 92,900.- 11,000.- 
อัตราค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิสายการบนิไทย รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลิง กรุงเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไซบีเรียแอร์ไลน์ รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลิง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก-มอสโคว์ 
 คา่ท่ีพกัห้องคู ่ดงัท่ีระบใุนรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 คา่อาหาร ดงัท่ีระบใุนรายการ 
 คา่เข้าชม ดงัท่ีระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเท่ียว ดงัท่ีระบใุนรายการ 
 คา่นํา้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด (0.5 Lt) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
 คา่ทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 30 USD  

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือรายการทวัร์ คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ คา่โทรศพัท์ ฯลฯ 
 คา่ปรับ สําหรับนํา้หนกักระเป๋าเดนิทางท่ีเกินจากสายการบนิกําหนด (20 กิโลกรัม) 
 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง  
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงท่ีทางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิในภายหลงั 

เอกสารในการเดนิทาง และยื่นวีซ่า 
**หนังสือเดนิทางไทยไม่ต้องย่ืนวีซ่าเม่ือเข้าประเทศรัสเซีย** 
ใช้หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายเุหลือใช้งานอยา่งน้อย 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถึงประเทศไทย 
การสาํรองท่ีน่ัง 
 กรอกรายละเอียดในใบสํารองท่ีนัง่ และสง่อีเมลหรือแฟกซ์กลบัมายงับริษัท  
 แนบสําเนาหนงัสือเดนิทางมาพร้อมกบัใบสํารองท่ีนัง่ 

การชาํระเงนิ 
 มดัจํา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง 



 ชําระยอดเตม็ก่อนการเดนิทาง อยา่งน้อย 20 วนัทําการ 
การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 
 แจ้งลว่งหน้าก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 45 วันทาํการ ไม่ริบเงนิมัดจาํ 
 แจ้งลว่งหน้าก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วันทาํการ ริบเงนิมัดจาํ 
 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 25 วันทาํการ หักค่าตั๋วเคร่ืองบินและค่าธรรมเนียม 
 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางภายใน 20 วันทาํการ ไม่คืนเงนิทัง้หมด 

ข้อกาํหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ 
 เดก็ หมายถึง เดก็ท่ีมีอายรุะหวา่ง 5-11 ขวบ 
 กรุ๊ปยืนยนัการเดนิทางตามราคาท่ีระบ ุเม่ือมีผู้ เดนิทางครบ 15 ท่าน ขึน้ไป 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกําหนดการเดนิทาง หากมีผู้ ร่วมเดนิทาง ในคณะทวัร์ไมค่รบ

ตามท่ีกําหนดไว้ 
 อตัราคา่บริการคดิคํานวนจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ธรรมเนียมเชือ้เพลิง คา่ประกนัวินาศภยั 
ภาษีสนามบนิ หรือมีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัเดนิทาง 

 สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนียมวีซา่โดยปริยาย หากมีการย่ืนวีซา่แล้วไมมี่การคืนในทกุกรณี 
 ในกรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดนิทางกบัคณะทวัร์ บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบ

หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ 
 หากทา่นถกูเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 

ถือเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินทัง้หมดหรือบางสว่น 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ การยกเลิกหรือลา่ช้าของสายการบนิ 

อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเกิดเหนืออํานาจควบคมุของบริษัท 
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางาน และพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแล้วไมเ่กิน 12 ชัว่โมง หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนั 

โปรแกรมอาจต้องปรับเปล่ียน 
 ในระหวา่งทอ่งเท่ียวนีห้ากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่จะบางสว่นหรือทัง้หมด ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถ

เรียกร้องขอคืนคา่บริการได้ 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้ ไมส่ามารถนํามาขอคืนเงินได้ 
 คา่บริการท่ีทา่นชําระกบัทางบริษัท เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชําระให้กบับริษัทตวัแทนแตล่ะ

แหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมีเหตอุนัใดท่ีทําให้ทา่นไมไ่ด้ทอ่งเท่ียวพร้อมคณะตามรา ยการท่ีระบไุว้ 
ทา่นจะขอคืนเงินไมไ่ด้ 

 ทา่นท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภเูก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพ่ือยืนยนัวา่ทวัร์ยืนยนัการ
เดนิทางได้ หากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ด้รับการยืนยนัจากบริษัทแล้วทวัร์นัน้ยกเลิก บริษัทไมส่ามารถรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยนัน้ได้ 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี ้ อยู่ใน
ดุลยพนิิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสาํคัญ 
 


