
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 10-16 ก.พ. 55/ 16-22 มี.ค. 55/ 6-12 เม.ย. 55/ 13-19 เม.ย. 55 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ-โดฮา-มอสโคว ์          

0600 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว Q กาตาร์แอร์เวย์  (Qatar Airways) 

มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 
0915 กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 613 นําท่านเหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
1150 เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา เปลี่ยนเครื่องบิน  
1230 กาตาร์แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ QR 866 นําท่านเ หิรฟ้าสู่กรุงมอสโคว์  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
1840 เดินทางถึงท่าอากาศยานดามาเดียดาวา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ  
2100 รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน 
 เข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง มอสโคว์-ซากอร์ส          

0800 รับประทานอาหารในภัตตาคาร 
0900 เดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ ประมาณ 70 กิโลเมตร ยัง ซากอร์ส  ที่ตั้งของศาสนสถาน  

ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญ
ของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลป ะ การร้องเพลงทางศาสนา 
การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและ
นักศึกษา จํานวนนับร้อยคน เข้าชม โบสถ์เก่าแก่  สร้างใน
คริสต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่งภายในด้วยภาพนักบุญ มีแท่น
สําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและสําหรับนักร้องนําสวด... 
โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิหาร

อัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน ... โบสถ์โฮลีทรินิตี้ สร้างในปี 
ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโก
และไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็นโบสถ์ที่ทําพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียสพร้อมกับ



ประชาชนชาวรัสเซียได้... จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ําจากบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์กลับไป
เป็นศิริมงคล น้ําในบ่อเป็นน้ําธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ํา โดยบังเอิญ 
หลังจากนําน้ํามาล้างหน้า ความศักดิ์สิทธิ์ก็ทําให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้ 

1230 รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น 
1330 มีเวลาให้ท่านเลือกดูสินค้าทีต่ลาดนัดหน้าโบสถ์ สินค้าจะเป็นพวกของที่ระลึกขึ้นชื่อของประเทศ เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก 

ผลิตภัณฑ์ไม้ งานฝี มือ ผ้าพันคอ ... เมื่อได้เวลานัดหมาย ก็เดินทางกลับเข้ากรุงมอสโคว์  จากนั้นนั่งรถขึ้นสู่
จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์บนเนินเขาสแปร์โร่ เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของมอสโคว์ได้ทั้งเมือง โดยเฉพาะตึกสูง  7 ตึกที่สร้างในสมัย
ของสตาลนิ รวมทั้งตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของรัสเซีย 
มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1730 รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน 
1900 ไปชมเซอร์คัส การแสดงของสัตว์แสนรู้ มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง

ผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพัก
อีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ มีขายของที่ระลึก 
ขนม และไอศกรีม 
เข้าที่พัก Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีสาม มอสโคว ์           

0700 รับประทานอาหารในโรงแรม 
0800 ไปชมสถานีรถไฟใต้ดิน ดูความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม 

การตกแต่งของแต่ละสถานีมีความสวยงามแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต และ
หินอ่อน นั่งรถไฟไปชมสถานีต่างๆ 

1000 ไปชมจัตุรัสแดง  เวทีของเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์รัสเซีย สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถ่ายรูปและชม
สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่อยู่รายรอบจัตุรัสแดง ได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล  สร้างในสมัยพระเจ้าอี
วานที่ 4จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม  จน
นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า โบสถ์ลูกกวาด... หอนาฬิกาซาวิเออร์  เป็นศิลปะแบบโกธิค บน
ยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทํามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน... ห้างกุม ห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม 
จําหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะแบรนด์เนมต่างๆ เป็นสถาปัตยกรรม ที่เก่าแก่
ของเมือง สร้างมาตั้งแต่ปีค .ศ.1895… สุสานเลนิน  เป็นที่เก็บศพของเลนิน สร้างด้วย
หินอ่อนสีแดง... จากนั้นไปชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารใจกลางเมือง สร้างเป็น
อนุสรณ์ที่รัสเซียมีชัยชนะต่อกองทัพนะโนเลียนในปีค .ศ.1812 เป็นวิหารที่ยังใช้ทําพิธีการ
ทางศาสนาอยู่ในปัจจุบัน ห้ามใช้เสียงดัง 

1300 รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น 
1400 เดินทางไปพระราชวังเครมลิน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ํามอสโคว์ และแม่น้ําเนกลินนายา มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม

ด้านไม่เท่ากัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ จนกระทั่งสมัยของพระเจ้า



ปีเตอร์มหาราชที่ทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จนเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ
คอมมิ วนิสต์จึงได้ย้ายเมืองหลวงกลับมา เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์

เมอร่ี  เริ่มก่อสร้างตามพระบัญชาของ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1 เพื่อ
เป็นที่เก็บของสะสมของเจ้าชายมัสโควี ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่
ที่สุดของรัสเซีย  เก็บของสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจาก
คริสต์ศตวรรษที่ 14-20 และนับเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ รวบรวม
ทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ (อีกสองแห่งอยู่ที่อังกฤษ 
และอิหร่าน) ตัวอย่างสิ่งของที่จัดแสดงได้แก่ ฟาแบร์เช่-ไข่อีสเตอร์ ทําจาก
โลหะมีค่าหรือหินแข็งตกแต่งด้วยอัญมณีและการลงยา ถือกันว่าเป็น
งาน อัญมณีชั้นหนึ่ง และไข่ฟาแบร์เช่  ของราชวงศ์รัสเซียถือว่าเป็นกลุ่ม
งานศิลปะชิ้นเอกที่ได้รับการจ้างชิ้นสุดท้าย... บัลลังก์เพชร- เป็นของพระ
เจ้าอเล็กซิส โรมานอฟ (พระบิดาของพระเจ้า ปีเตอร์มหาราช ) สร้างในปี
ค.ศ.1613 ประกอบด้วยเพชร 999 เม็ด ... มงกุฏโมนามาค- เป็นของ
เจ้าชายแห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์ พระนาม คอนสแตนติน โมโนมาคุส ทํา
ตั้งแต่ปีค .ศ.1547 และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระเจ้าซาร์ทุก
พระองค์ที่ต้องใช้สวมตอนทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วยคทา

และลูกโลก... ราชรถของพระเจ้าบอริส โกดูนอฟ-ได้รับเป็นเครื่องบรรณาการมาจากเจมส์ที่1 แห่งราชวงศ์อังกฤษในปีค.ศ.
1603 ทําจากไม้โอ๊กแกะสลัก ล้อไม่สามารถเลี้ยวได้ ... จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่ จัตุรัสวิหาร  ถ่ายรูปกับโบสถ์อันนันซิ
เอชั่น โบสถ์ส่วนตัวของพระเจ้าซาร์ โบสถ์อาร์คแอนเจน ไมเคิล  ที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์และเจ้าชายทั้งหมด เข้า
ชมภายในโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสถาปนิกชาวอิตาเลียน ตามพระบัญชาของพระเจ้าอีวานที่ 3 เจ้าชายแห่งมัสโควี 
ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโก และภาพไอคอน เป็นภาพประวัติ
ของพระเยซู ภาพพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต ภาพนักบุญที่ทําความดีที่หลังการเสียชี วิตได้ไปอยู่ในสวรรค์ และ
ไปถ่ายรูปเป็นการปิดท้ายกับ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  ทําด้วยบรอนซ์ น้ําหนัก 40 ตัน ระฆังพระเจ้าซาร์  น้ําหนัก 
210 ตัน และไปช้อปปิ้งที่ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่เป็นย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น 
อาทิ แมคโดนัล แมคคาเฟ สตาร์บัค ร้านนม ฯลฯ ทั้งยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่น
ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 

1900 รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน 
 เข้าที่พัก Holiday Inn Moskovskie Vorota Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีสี่  มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

0500 เช็คเอาออกจากที่พัก เดินทางสู่ท่าอากาศยานดามาเดียดาวา บริการอาหารกล่อง เช็คอินรับบัตรที่นั่งเดินทางไป
นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

0725 ไซบีเรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 047 นําท่านเหิรฟ้าสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
0900 เดินทางถึงท่าอากาศยานปุกคาวา รับกระเป๋าสัมภาระ 



0930 เดินทางสูพุ่ชกิ้น หรือที่รู้จักในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเป็นที่พักในฤดูร้อนของราชวงศ์ที่สวยงาม และเป็นบ้านที่รักและ
โปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์ เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกจับ ตัวจากกลุ่มของคณะปฏิวัติ กลายเป็น
ประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ์โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี นําท่านเข้าชม พระราชวัง

ฤดูร้อนแคทเธอรีน ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชให้เป็นที่พักผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 
ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทําให้พระราชวังหรูหรามากขึ้นและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราช
ก็ตกแต่งเพิ่มเติมข้ึนอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องที่สวยงาม 
ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบ
ศิลปะบารอก... ห้องอําพัน เป็นห้องที่มีความสวยงามที่สุดไม่ควรพลาดชม ไม่ว่าจะเป็น
ผนังหรือรูปภาพประดับก็นําอําพันมาตกแต่งทั้งหมด ... ห้องอาหารค่ําสีเขียว 
ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะคลาสสิก ให้
โทนสีสว่าง มีปูนปั้นแกะสลักซึ่งสวยงามมากตกแต่งอยู่... 

1230 รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น 

1400 เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) ซึ่งประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลัง 
สร้างเชื่อมต่อกันทําให้พระราชวังมีเนื้อที่กว้างใหญ่ 
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรั สเซีย  
มีส่ิงของทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น... เริ่ม
ขึ้นเมื่อปี ค .ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อ
ภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสําหรับเก็บและแสดงภาพ
ส่วนพระองค์ขึ้น โดยพระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่าเฮอร์มิเทจ เมื่อพระนาง
สวรรคตในปีค.ศ.1796 ก็มีของสะสมอยู่มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปราน
กว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมใน

พระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่องกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่
ของสะสมทั้งหมด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1852 พิพิธภัณฑ์ก็เปิดเป็นแห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้  

1800 รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน 
 เข้าที่พัก Holiday Inn Moskovskie Vorota Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีห้า  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

0700 รับประทานอาหารในโรงแรม 

0800 ผ่านไปถ่ายรูปกับ โบสถ์สมอลนี สร้างในสมัยพระนางอลิซาเบธ ผู้ศรัทธาเคร่งครัดใน
ศาสนา เมื่อปีค.ศ.1744 ด้วยฝีมือการออกแบบของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli ด้วย
ศิลปะแบบบารอก ใช้โทนสีฟ้า-ขาว เป็นสํานักแม่ชี สถานที่สักการะของผู้หญิง และเมื่อมาถึงยุค
ของพระนางแคทเธอรีนมหาราชได้เปิดเป็นโรงเรียน เพื่อฝึกอบรมสตรีในแวดวงสังคมชั้นสูงและ
บุตรสาวของเศรษฐี ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
จากนั้นนําท่านชมเรือออโรร่า สร้างในช่วงปีค.ศ.1904-1905 ระหว่างการทําสงครามของรัสเซียกับ



ญี่ปุ่น เป็นเรือรบโบราณที่พ่ายแพ้เพราะล้าสมัยสู่กับญี่ปุ่นไม่ได้ ปัจจุบันปลดระวางและทําเป็นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นเข้าชม
ป้อมปีเตอร์และปอล  สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน  เป็น
ศิลปะแบบบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมีวิหารปีเตอร์และปอล  เข้าชมด้านในซึ่ งเป็นที่เก็บพระ
ศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ พระเจ้านิ
โคลัสที่ 2 และครอบครัว และไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโบสถ์หยดเลือด  ซึ่งพระเจ้า  อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้าง
ขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถู กลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็น อนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงนํา
รูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มี ลักษณะรูปทรงคล้ายวิหาร
เซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์ 

1230 รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น 
1330 เดินทางสู่ปีเตอร์ฮอฟ  เมืองทางตอนใต้ ของอ่าวฟินแลนด์ รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นศูนย์รวมของสวนแห่ง

เมืองปีเตอร์ฮอฟ นําท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส  
พระตําหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซีย ใช้เพื่อพักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อน
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวัง น้ําพุ สวนตอนล่าง 
สวนตอ นบน เป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก 
โดยเฉพาะน้ําพุที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น เปรียบเสมือนแสดงความยินดี
ต่อชัยชนะและยกย่องในความกล้าหาญของทหารชาวรัสเซียและ
ทหารเรืออันยิ่งใหญ่ น้ําพุตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 255 ชิ้น มีน้ําพุใหญ่ที่สุด
และรูปปั้นแซมซันกําลังง้างปากสิงโตที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของ

สถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา 
นําท่านเข้าชมภายในพระราชวัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรําที่หรูหราฟู่ฟ่า
ด้วยศิลปะบารอก ... ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง ... ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพของ
ศิลปินชาวอิตาลีจํานวน 368 รูป... 

1700 เดินทางไปพระราชวังนิโคลัส สร้างในปี ค.ศ.1853-1861 เพื่อถวายแด่แกรนด์ดยุกนิโคเลย์ พระโอรสองค์ที่ 3 ของ
พระเจ้านิโคลัสที่ 1 ออกแบบโดย Andrey Stakenshneider ด้วยศิลปะแบบบารอกผสมคลาสสิก เมื่อพระองค์
เสด็ดสวรรคต พระราชวังก็กลายเป็นวิทยาลัยสําหรับสตรีชนชั้นสูง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระราชวังนี้
เปลี่ยนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนการค้าท้องถิ่น จนกระทั่งปีค.ศ.1990 พระราชวังถูกปลุกให้มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งด้วย
การเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

1730 รับประทานอาหารม้ือพิเศษ กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง  มี
นักดนตรีคอยขับกล่อม 

1830 ชมการแสดงระบ าพื้นเมือง  นับเป็นการแสดงที่น่าประทับใจ
และสนุกสนาน มีการแสดงเล่นดนตรีโบราณ พิณ กีตาร์  
การแสดงตลก การเต้นรําพื้นบ้ านที่สะท้อนประเพณีและ
วัฒนธรรม และการแต่งกายชุดประจําเผ่าต่างๆ ที่มีสีสันสวยงาม 



การแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง และมีพักประมาณ 15 นาที ระหว่างพักเชิญท่านร่วมทานของว่างด้านนอกโรงละคร 
(คานาเป้ ขนมปัง คาเวียร์ ผลไม้ ว๊อดกา แชมเปญ ไวน์ น ้าอัดลม)  

 เข้าที่พัก Holiday Inn Moskovskie Vorota Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีหก มอสโคว์-โดฮา-กรุงเทพฯ 

0800 รับประทานอาหารในโรงแรม 
0900 เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เดินทางไป เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค  ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด  

ใหญ่เป็นลําดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของที่ทําการรั ฐบาลกรุงวอชิงตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และถ่ายรูปที่ด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งจะมี
รูปปั้นแกะสลักของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและ
พระธิดาล้อมรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อํานาจ 
และความยุติธรรม 

1100 รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน 
1200 เดินทางไปท่าอากาศยานปุกคาวา เช็คอินรับบัตรที่นั่ง 
1425 ไซบีเรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 040 นําท่านเหิรฟ้าสู่กรุงมอสโคว์ 
1555 เดินทางถึงท่าอากาศยานดามาเดียดาวา เปลี่ยนเครื่องบิน 
1445 กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 869 นําท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
1900 เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา เปลี่ยนเครื่องบิน 
2045 กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 612 นําท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

วันท่ีเจ็ด กรุงเทพฯ 

0700 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
 
วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว 

10-16 ก.พ. 55 79,900.- 76,900.- 75,400.- 9,000.- 
16-22 มี.ค. 55 79,900.- 76,900.- 75,400.- 9,000.- 
6-12 เม.ย. 55 85,900.- 79,900.- 78,400.- 9,000.- 
13-19 เม.ย. 55 89,900.- 86,900.- 85,400.- 9,000.- 
อัตราค่าบริการรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินกาตาร์แอร์เวย ์รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง กรุงเทพฯ-โดฮา-มอสโคว-์โดฮา-กรุงเทพฯ 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไซบีเรียแอร์ไลน์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว ์
 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 ค่าอาหาร มื้อกลางวันพื้นเมือง ม้ือเย็นจีน และกาลาดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส 
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 



 ค่าน้ําดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
 ค่าปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 
 ค่าทําหนังสือเดินทาง  
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า 
**หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยื่นวีซ่า** 
ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย 
การส ารองท่ีน่ัง 
 กรอกรายละเอียดในใบสํารองที่นั่ง และส่งอีเมลหรือแฟกซ์กลับมายังบริษัท  
 แนบสําเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมกับใบสํารองที่นั่ง 

การช าระเงิน 
 มัดจํา ท่านละ 20,000 บาท เมื่อมีการยืนยันการเดินทางของกรุ๊ป 
 ชําระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทําการ 

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก 
 แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ ไม่ริบเงินมัดจํา 
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 วันทําการ ไม่คืนเงินทั้งหมด 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ 
 เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ 
 กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ข้ึนไป 
 อัตราค่าบริการคิดคํานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้ อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย 
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง 

 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วน 

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอ่ืนๆ 
รวมถึงไกด์ไม่สามารถรอท่านได้ จําเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทา งตัวแทนบริษัทจะทําหน้าที่
ประสานงานช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 



 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน 
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิด เหนืออํานาจ
ควบคุมของบริษัท 

 ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้ 
 ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษัท เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชําระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทําให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ 
ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเ ปลี่ยนกําหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบ
ตามที่กําหนดไว้ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัท
จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสําคัญ 

 
 


