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วนัแรก  กรุงเทพ •  ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล      (-/-/เยน็) 

07.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินาสุวรรณภูมิเคาทเ์ตอร์สายการบนิแอร์โรวฟรอท อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 

  7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.15 น. ออกเดินทาง (บนิตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี SU271  

  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 2 รอบ **ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป เป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัว่าเป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากเมืองหน่ึง  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพแสงสี
ของกรุงมอสโควใ์นยามค ่าสุดโรแมนติก ท่ีสามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทั้งหมด จึงท าให้เลนิน ผูน้  าพรรค

คอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขาแห่งน้ีเป็นท่ีตั้ งบ้านพกัของตน ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้ งของ

มหาวิทยาลยัมอสโคว ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว 
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วนัที่สอง สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • วหิารเซนต์ไอแซค  • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล 

                            พระราชวงัฤดูร้อน  • ล่องเรือชมแม่น า้เนวาพร้อมจบิแชมเปญ                  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม** 
ถึง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)เมืองท่ีไดรั้บสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เมืองน้ี

สร้างโดยพระเจา้ซาร์ปิเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ.2246 โดยตวัเมืองเร่ิมสร้างด้วยการถมทราย และหินเป็น

จ านวนมาก เพราะว่าพ้ืนท่ีเดิมนั้นเป็นดินเลนทะเล เหตุผลในการทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ท่ีสามารถ

ติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆได ้เพื่อการพฒันาและปรับเปล่ียน ประเทศรัสเซียให้ทัดเทียมกับ

ประเทศอ่ืนๆได ้ต่อมา จึงไดรั้บสมญานามว่า “หนา้ต่างแห่งยโุรป” เมือง เซนตปิ์เตอร์สเบิร์ค  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกท่ีสร้างในเมืองเซนตปิ์เตอร์สเบิร์ค 

สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1703ในสมยัพระเจา้
ปีเตอร์มหาราช เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูง 
ท่ีสุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 122.5 
เมตร ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม 
เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบนัดา้นใน
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใชเ้ป็นท่ีฝังพระศพ
ของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช และพระ
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บรมวงศานุวงศแ์ห่งราชวงศโ์รมานอฟ นอกจากน้ียงัมีภาพเขียนของนกับุญ รวมรูปพระแม่มารีศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
งดงาม อนัเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของคริสตศ์าสนิกชน  

จากนั้น   เดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือว่าไดรั้บการตกแต่งอลงักาลมากท่ีสุด 

ยอดโดมฉาบดว้ยทองค าแท ้100 กิโลกรัม และภายในใชหิ้นอ่อน และหินอ่ืน ๆ กว่า 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิด

เหตุเพลิงไหมท่ี้สถานท่ีแห่งน้ี จึงไดมี้การก่อสร้างข้ึนใหม่ ในสมยัพระเจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1818 

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 40 ปีมี

การออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตวัวิหารใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ ประดบัดว้ย

ประติมากรรมเหลก็อนังดงาม เป็นโบสถอ์อร์โทดอกซ์แห่งเดียวท่ีประดบัประดาตกแต่งดว้ยกระจกสีอย่าง

วิจิตรบรรจง และยงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวเมืองท่ีน่ีให้ความนับถือเป็นอย่างมาก เน่ืองจากในอดีตตวั

เมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แต่มหาวิหารไอแซคแห่งน้ีกลบัไดรั้บความเสียหายเพียง

เลก็นอ้ยเท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูร้อน หรือ พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวงัท่ีสวยงาม 

ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวงัท่ีสรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมยันั้น ท่ีช่ือว่า ฟราน
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เชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ บรอง ซ่ึงทั้งสองคนแบ่งกนัสร้างพระราชวงัน้ี โดยตวัภายในพระราชวงัเป็น

หนา้ท่ีหลกั ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส์ “บารอค”และคลาสสิก พระเจา้ปี

เตอร์หมายมัน่ป้ันมือกับพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสร้าง

พระราชวงัอย่างประณีตเน้นการตกแต่งภายในท่ีเลือกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสี

น ้ ามนัเป็นหลกัดา้นนอกจะเป็นหนา้ท่ีของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมาสร้างลานน ้ าพุ โดยเฉพาะ 

ลานน ้ าพุแห่งน้ีถือเป็นจุดหลกัของประสาทแห่งน้ีก็ว่าได้ ด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาและแสงของพระ

อาทิตยก์ระทบผวิน ้ า และขอบอ่างสีทองมนั รวมถึงบรรยากาศร่มร่ืนของตน้ไมน้านาพนัธุจึ์งท าให้เกิดภาพท่ี

สวยงามราวกบัดินแดนในเทพนิยาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ในส่วนของน ้าพุทางพระราชวงัจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และ 

อาจปิดท าการในวนัจนัทร์ส้ินเดือน หรือวนัจนัทร์กบัวนัอังคาร (2วนัตดิต่อกัน) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวนัหยุด 

ของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิม่วนัหยุดหรืออาจจะปิดท าความสะอาด 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณทีี่พระราชวงัฤดูร้อนปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ 

ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวงัอ่ืนที่เปิดหรือสถานที่อ่ืนๆในช่วงเวลาดังกล่าว** 
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น าท่าน ล่องเรือแม่น า้เนวา NEVA RIVER CRIUSE พเิศษ!!จบิไวน์ฉลองฤดูกาล White Night ดินแดนแห่ง

พระอาทิตย์เที่ยงคืน พร้อมด่ืมด ่ากบับรรยากาศของสองฟากฝ่ังเป็นแม่น ้ าในประเทศรัสเซียส่วนยุโรป ไหล

ออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเข้าสู่อ่าวฟินแลนด์ในทะเลบอลติก มีความยาวค่อนข้างสั้น คือ 74 

กิโลเมตร แต่เป็นแม่น ้ าท่ีมีการไหลเป็นอนัดบัสามในยโุรป ผ่านเขตการปกครองของรัสเซีย 2 แห่ง คือ เลนิ

นกราดโอบลาสตแ์ละเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั Park Inn Pribaltijskaya หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 
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วนัที่สาม สนามบินมอสโคว • สนามบินเชเรเมเตยีโว • เซนต์ปิเตอร์สเบร์ิค • OUTLET VILLAGE PULKOVO                  
พระราชวังฤดูหนาว • พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  • มหาวิหารคาซาน  • โบสถ์หยดเลือด 

                                  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

จากนั้น เดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่งน้ี 

เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 

ในการเจริญสมัพนัธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงของราชวงศโ์รมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.1732 -1917 

ตั้งอยูร่ะหว่างท่าวงั กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียว และ ขาว ดว้ยสถาปัตยกรรม

บารอค ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดให้ประชาชนเขา้ชมในฐานะ  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 

(TheState Hermitage Museum)ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้ าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นช้ิน 

รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก อยา่งเช่น ลิโอนาโด ดาวินซ่ี,ปิกสัโซ่,แรมบรันด,์แวนโก๊ะ เป็นตน้ 

จดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง **ในบางช่วงพระราชวงัอาจมีการปิดโดยมิไดแ้จง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้ ดงันั้นหากวนัท่ีเดินทางตรงกบัช่วงวนัปิดเขา้ชม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมได้

ตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขา้พระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในช่วงเวลาดงักล่าว** 
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เดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซ่ึงพระเจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ทรง

สร้างใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซาร์อเลก็ซานเดอร์ท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลิกทาส ดว้ย

ความหวงัดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เขา้ใจ เพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมีความเป็นอยูท่ี่จนลง 

เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตวักนัว่าแผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญิงชาวนาผูห้น่ึงติดระเบิดพลีชีพวิ่ง 

เขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผา่น ต่อมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถห์ยด 

เลือดมาจนถึงทุกวนัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เดินทางสู่ มหาวหิารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถู้กสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ปีค.ศ. 1708 ตั้งอยู่ใจ

กลางเมือง บนถนนเนฟสก้ี ในสมยัก่อนเป็นโบสถเ์ลก็ๆ ต่อมาในสมยัของพระเจา้ปอลด์ท่ี 1 ในปีค.ศ. 1800 

ได้ท าการสร้างวิหารใหม่ ให้ยิ่งใหญ่และสวยงามมากข้ึนกว่าเดิมมหาวิหารแห่งน้ีมีลกัษณะรูปทรงคร่ึง

วงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยา่งเป็นระเบียบประกอบไปดว้ยเสาโรมนั 96 ตน้ และโดมขนาดใหญ่ซ่ึงมี

ยอดสูงถึง 90 เมตร ดา้นนอกของวิหารมีสวนสาธารณะท่ีชาวรัสเซียจะมาพกัผอ่นหยอ่นใจ  
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จากนั้น เดินทางกลบัสู่ เมืองมอสโคว ์โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม** 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว 
วนัที่ส่ี พระราชวงัเคมลนิ • พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์  • โบสถ์อสัสัมชัญ • ชมระฆงัพระเจ้าซาร์และปืนใหญ่

พระเจ้าซาร์ •  มหาวหิารเซนต์เดอะซาเวยีร์ • จตุัรัสแดง • มหาวหิารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม 

เทศกาลดอกไม้มอสโคว Flower Festival Moscow     (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิสญัลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดก าเนิดของประวติัศาสตร์
รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ์อีก
ทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทบั ณ 
พระราชวงัเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือว่าท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตของพระเจา้ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีส าหรับ
การจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศน าท่าน ชมพพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ตั้งอยู่อยู่
ในเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ มงกุฎทองค าของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนส
แตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎน้ีใหก้บัเจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 
700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท าจากทองค าประดบัดว้ยขนเสือเซเบิล (Sable) และอญัมณีล ้ าค่าต่างๆ 
มากมาย และไดใ้ช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวง
เก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมี 
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มาก่อน แลว้ใชเ้พื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้า
ซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอยา่งผลงานศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนั
ใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดใหผู้ค้นมาเยีย่มชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาด
อนัมหึมาของท่ีนี 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  
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จากนั้น ชม จตุัรัสแดง (Red Square) สถานท่ีส าคญัใจกลางเมืองมอสโคว ์สร้างในสมยัคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็น

ศูนยร์วมเหตุการณ์ส าคญั เช่น งาน

เทศกาลเฉลิมฉลองหรือการประทว้ง 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและยงัถือ

ไดว้่าเป็นจตุัรัสท่ีมีความสวยงามมาก

ท่ีสุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยงั

ประกอบไปดว้ยสถานท่ีส าคญัของ

ประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถได้

ชม อนัไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต์ บาซิล 
(Saint Basil’s Catherdral) 
สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับว่าสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว ์ จนไดรั้บการขนานนามว่า “โบสถลู์กกวาด” สร้าง

ข้ึนดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสนัสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ  
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(Postnik Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพั

มองโกลท่ีเมืองคาซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงท าใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัของ

พระเจา้อีวานท่ี 4 เป็นอยา่งมาก จึงมีค  าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาทั้งสองขา้งท้ิงเสีย 

เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิคผูน้ี้สามารถสร้างส่ิงสวยงามกว่าน้ีไดอี้ก การกระท าของพระองคใ์นคร้ังนั้น ส่งผลใหทุ้ก

คนขนานนามว่า “พระเจา้อีวานจอมโหด” จากนั้น อิสระใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมใ้นช่วง

เทศกาล Flower Festival ซ่ึงปีน้ีจะจดัในช่วงระหว่างวนัท่ี 23 ส.ค.-8 ก.ย.62 โดยสองขา้งทางถนนในเมือง

มอสโคว ์จะมกีารปลูกตน้ไม ้และตกแต่งสถานท่ี ให ้สวยงามดว้ยพนัธไ์ม ้โดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเท่ียว

ต่างๆ มีการจดัสวนโชว ์จาก ดีไซน์เนอร์ช่ือดงั  
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จากนั้น น าท่านเขา้ชมและชอปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่

ของเมืองมอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าจ  าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ 

เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่สนามบิน 

19.20 น. ออกเดินทางเขา้สู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU270 

วนัที่ห้า          สนามบินสุวรรณภูม ิ • กรุงเทพฯ  
08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

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

หมายเหต ุ: หากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในรายการมีการปิดโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยเป็นการปฏบิตักิาร

ทางรฐับาลหรือหน่วยงานในประเทศรสัเซีย ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัและเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท ัง้น้ีลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวก่อนท าการจองทุกคร ัง้ 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์...รัสเซีย เทศกาลดอกไม้ Flower Festival  5 วนั 3 คืน  
บินตรงสู่มอสโคว-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยสายการบินแอโรฟรอท (SU) 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

05 ก.ย.62 09 ก.ย.62 SU271/ SU270 49,900 49,900 48,900 6,000 
** คณะเดนิทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 
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อัตราค่าบริการรวม 
ตัว๋เคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Class ไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ  

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ช้ันประหยดั   
ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
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ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มนิิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัตภัิยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 USD/ ท่าน 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลกิการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 30วนัมฉิะนั้น ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วนั) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
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กรณีเจบ็ป่วย : 

 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 กรณทีี่ท่านมเีดินทางบนิภายในประเทศและต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบนิ, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุก
กรณ ี
 

โรงแรมที่พกั 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       
ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบั
เสริม  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ 
Twin/Doubleอาจจะไม่ตดิกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมขีนาดกะทัดรัดและไม่มอ่ีางอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณมีกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง เพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯ มสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้) 
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 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนัหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับ
ราคาตัว๋ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน า้เงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 


