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จุดเด่นของรายการ :  พกัโรงแรมในเมือง ประหยดัเวลาเดินทาง เน่ืองจากมอสโคว์ 
     และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก การจราจรรถติดมาก 

มอสโคว์ พกัโรงแรม 4 ดาว อนิเตอร์เชน 
ชมละครสัตว์รัสเช่ียน เซอร์คสั 

และชมโชว์พืน้เมอืงรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวงันิโคลสั พาเลซ 
เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50 % 

 

จัดพเิศษ ส าหรับคณะเดียวเท่าน้ัน 
- ร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที ่HOLIDAY INN MOSKOVSKIE HOTEL นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
- ข่ีสุนัขลากเลือ่นที ่SIBERIAN HUSKY PARK   
- ล่องเรือตัดน า้แข็งขมความงามสองฝ่ังแม่น า้มอสควา  
- สนุกสนานกบัการเกบ็ภาพบน  ”ลานเซลฟ่ี” สถานที่ท่องเทีย่วแห่งใหม่ล่าสุดกลางกรุงมอสโคว์ 
 

ก าหนดการเดินทาง :   28 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 
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วนัแรก (28 ธ.ค. 60)    กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์               (พฤหัสบดี) 

0700 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คอนิกรุ๊ป) 
   สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
1010 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ์โดยเท่ียวบินท่ี TG 974 
1555 น.  ถึงสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ 
2000 น.   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้ท่ีพกั Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า  
 
วนัทีส่อง (29 ธ.ค.60)               กรุงมอสโคว์                         (ศุกร์) 

0700 น.  บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เชา้ น าท่านเขา้ชม “พระราชวงัเครมลนิ” สัญลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวยีต อนัเป็นจุดก าเนิดแห่ง

ประวติัศาสตร์รัสเซีย ท่ีมีอายุยาวนานกวา่ 850 ปี ชม พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสมบติัล ้า
ค่าของกษตัริยรั์สเซีย อนัไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง,ราชรถทองค า,เคร่ืองบรรณาการจาก ราชวงศ์
ต่างๆ ในยโุรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ท่ีหาชมไดย้ากยิง่ จากนั้นชมโบสถอ์สัสัมชญั, ปืนใหญ่ยกัษ ์และหอระฆงั
พระเจา้อีวานชมระฆงัยกัษท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก  

1330 น.   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพนัธรัฐรัสเซียท่ียิง่ใหญ่ น าท่าน

ข้ึนสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโควท่ี์ “เนินเขาสแปโรว์” แวะถ่ายรูปกบัมหาวทิยาลยัมอสโคว ์น าท่านชม 
อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ เก่าแก่อายกุวา่ 300 ปี ท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงัพระนางโซเฟีย และบรรดาเช้ือพระ
วงศฝ่์ายหญิงในประวติัศาสตร์ราชวงศโ์รมานอฟ ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสานส าหรับสุภาพสตรีคนส าคญัๆ 
ระดบัประเทศไม่วา่จะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ 
 ผา่นชมยา่นธุรกิจการคา้ จัตุรัสแดง ท่ีมีความส าคญัในหนา้ประวติัศาสตร์การเมืองรัสเซีย วหิารเซ็นต์บา
ซิล สัญลกัษณ์ของกรุงมอสโควท่ี์สร้างข้ึนโดยพระเจา้อีวานจอมโหด ชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้กุม (GUM) 
ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรปยีห่้อต่างๆ น าท่านชม วหิารเซ็นต์ เดอะซาเวยีร์ วิหารโดมทองท่ีใหญ่
ท่ีสุดในรัสเซีย ซ่ึงไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว ์
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จากนั้นน าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบั
สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกสี 
หินอ่อน ฯลฯ จนไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสถานีรถไฟใตดิ้นแห่งเดียวในโลกท่ีมีศิลปะท่ีงดงามยิง่ จากนั้นให้
ท่านไดเ้ก็บบรรยากาศบน ลานเซลฟ่ี สถานท่ีเท่ียวใหม่ล่าสุดท่ีเพิ่งเปิดตวัเม่ือเดือนกนัยายนท่ีผา่นมา 

1800 น. น าท่านชม ละครสัตว์บรรลอืโลก รัสเซีย ท่ีท่านจะเพลิดเพลินไปกบัละครสัตว ์ และกายกรรมท่ีจดัแสดงให้
ชมอยา่งต่ืนเตน้ เร้าใจ   

2030 น.   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ท่ีพกั Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม (30 ธ.ค.60)   กรุงมอสโคว์                       (เสาร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
0700 น.  บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เชา้ น าท่านเดินทางสู่ โคโลเมนสโกเย่ (KOLOMENSKOYE) พระราชวงัไมซ่ึ้งตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ามอสควา เป็น

พระราชวงัเก่าแก่ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชชี้วิตของชนชั้นสูงในอดีต ท่ียงัไม่มีเคร่ืองอ านวยความสะดวก 
โดยจะตอ้งพึ่งพาขา้ราชบริภารท่ีตอ้งคอยรับใชใ้กลชิ้ด ไม่วา่จะเป็นการตม้น ้าอุ่นให้เจา้นายอาบ ฯลฯ ตั้งแต่
สมยัพระเจา้อเล็กซิสบิดาของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ซ่ึงไดร้ะดมช่างฝีมือเยีย่มกวา่สองแสนคนเพื่อมาสร้าง
พระราชวงัแห่งน้ีโดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริเวณพระราชวงัยงัมีจุดชมววิท่ีสวยงามอีกหลายจุดอีกดว้ย 

1230 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งั CALVIN KLEIN , ESPRIT , 

BENETTON ADIDAS, VANS, BOSS, GUCCI ฯลฯ จากนั้นน าท่านสัมผสัความสนุกสนานกบัสุนขัลาก
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เล่ือน HUSKIES PARK โดยใชสุ้นขัพนัธ์ฮสัก้ี ท่ีใชเ้ป็นสุนขัลากเล่ือนในแถบขั้วโลก จนไดเ้วลาอนั
สมควร อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ี IZMAILOVO MARKET ตลาดนดัจตุจกัรของกรุง
มอสโคว ์ท่ีรวบรวมสินคา้พื้นเมืองนานาชนิด ไวจ้  าหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่วา่จะเป็นนาฬิการัสเซีย, 
ตุก๊ตาแม่ลูกดก, ผา้คลุมไหล่, อ าพนั ฯลฯ ตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
1900 น. น าท่านล่องเรือตดัน ้าแขง็ MOSCOW ICEBREAKER RIVER CRUISE BY RADISSON CRUISE ชม

ความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้ามอสควา ด่ืมด ่ารับบรรยากาศในช่วงฤดูหนาว 
2030 น.   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ท่ีพกั Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีส่ี่ (31 ธ.ค.60)    กรุงมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก     (อาทติย์) 

 
 
 
 
 
 
0800 น.  บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เชา้  น าท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรุงมอสโคว ์เพื่อเดินทางสู่ นครเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก 
0930 น.  ออกเดินทางสู่นครเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูงซบัซาน (SAPSAN)  
1320 น.  ถึงสถานีรถไฟ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถโคช้ปรับอากาศรอรับ จากนั้นน าท่านเดินทาสู่ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ พระราชวงัฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ หรือ วงัเปโตร โวเรสต์ หลงัจากทรุดโทรมไป

ในช่วงสงครามโลกท่ี 2 สมยัเยอรมนัยดึครอง ก็ไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่จนเกือบสมบูรณ์แบบ เปโตร โว
เรสต ์(ปีเตอร์ฮอฟ) พระราชวงัฤดูร้อนของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ตั้งอยูอ่่าวฟินแลนด ์ห่างจากตวัเมืองไป
ทางตะวนัตก 29 กิโลเมตร โดดเด่นเป็นพิเศษ คือ น ้าพุอลงัการ (ปิดในฤดูหนาว) เดิมทีพระเจา้ปีเตอร์มหา
ราช สร้างวงัน้ีในปี 1720 ตามแบบเรียบง่ายของสถาปนิก ฌอง บฟัติสต ์เลอบลองด ์ท่ีเห็นวจิิตรโอ่อ่าใน
ขณะน้ีเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมโดยซาลีน่าอลิธซาเบธ ร่องรอยสไตลบ์าร็อกเดิมอนังดงามของพระเจา้ปีเตอร์
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และเลอบลองดย์งัคงมีให ้เห็น ปีเตอร์ฮอฟ สร้างอยูบ่นท าเลงามบนเนินธรรมชาติดุจดงัแวร์ซายส์ริมทะเล 
การสร้างน ้าพุซบัซอ้นบนเนินดินเลนช้ืนแฉะเป็นเร่ืองท่ียากมากในสมยันั้น ดา้นหนา้ของพระต าหนกัคือ 
สวนน ้าซ่ึงมีบนัใดน ้าตกใหญ่เป็นส่วนท่ีเด่นท่ีสุด พร้อมรูปป้ันแซมซนัฉีกปากสิงโตดว้ยมือเปล่า ณ 
สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยอืนของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพนัธไมตรีไทยกบั
รัสเซีย จากนั้นน าคณะกลบัเขา้เมืองเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก  
 
 
 
 
 
 
 

1900 น.  บริการอาหารค ่ากบัในงานเล้ียงส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ ณ โรงแรม HOLIDAY INN 
MOSKOVSKIE  

2030 น. น าท่านเขา้ท่ีพกั Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่ห้า (01 ม.ค.61)   เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก                  (จันทร์) 

0800 น.  บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เชา้ น าท่านออกเดินทางสู่เมือง พุชกิน้ เป็นอีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 

ของนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ชมความงดงามของ "แคทเธอรีนพาเลซ"  
พระราชวงัฤดูร้อนท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของโลก โดยพระราชวงัน้ีถูก 
สร้างข้ึนในช่วงสมยั พระเจา้ปีเตอร์มหาราช หรือในช่วงระหวา่ง 
ปี1717-1723 และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหวา่งปี 1743-1756 แคทเธอรีน 
พาเลซ เป็น พระราชวงัหลวงอนัสวยงาม เป็นท่ีพกัผอ่นในฤดูร้อนของ 
พระมเหสีองคโ์ปรดคือ พระนางแคทเธอรีนท่ี 1 โดยพระราชวงัถูกสร้าง 
ข้ึนในสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบคลาสิก ตกแต่งประดบัประดาผนงัหอ้ง 
ดว้ยลายปูนป้ันต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก ้(เขียนภาพขณะท่ีปูนยงั 
ไม่แหง้ ถา้เขียนผดิตอ้งทุบทิ้ง ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่) ท่ีมีความสวยงาม 
มาก พระราชวงัแห่งน้ีมีห้องหบัต่างๆ นบัร้อย โดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  
(แอมเบอร์รูม) ท่ีน ายางสนหลายร้อยลา้นปีมากรุผนงัและเพดานในการ 
ประดบัประดาหอ้ง ท่ีน่ีมีมูลค่าการก่อสร้าง / ทะนุบ ารุงนบัร้อยลา้นเหรียญสหรัฐ อิสระใหท้่านเก็บภาพ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั  
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1300 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะเขา้ชม พระราชวงัยูซุปปอฟ พาเลซ ของเจา้ชายฟิลิกซ์  ยซุูปปอฟ  ราชนิกลูผูว้างแผนสังหาร

นกับุญคนบาป “รัสปูติน” ท่ีงดงามดว้ยเฟอร์นิเจอร์หรูหรานานาชนิด ชมโรงละครประจ าพระราชวงัท่ี
ตกแต่งดว้ยก ามะหยีสี่แดงสดท่ียงัคงรักษาเอาไวเ้ป็นอยา่งดี พร้อมชมห้องรัสปูติน สถานท่ีซ่ึงจอมสะกดจิต
ผูแ้ขง็แกร่งอยา่งรัสปูติน ตอ้งเอาชีวิตมาทิ้งไวท่ี้น่ี  จากนั้นน าคณะชม มหาวหิารเซ็นต์ไอแซค ท่ีออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใชเ้วลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวหิารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, 
และ มาลาไคทห์ลากสี ยอดโดมท าดว้ยทองค าแผน่ หนกัถึง 100 กิโลกรัม นบัเป็นวหิารทรงโดมท่ีใหญ่เป็น
อนัดบั 3 ของโลก  

 
 
 
 
 
 
1830 น.   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
2000 น.  น าท่านเขา้ท่ีพกั Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่หก (02 ม.ค.61)   เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก                    (องัคาร) 

0800 น.  บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เชา้ น าชมความยิง่ใหญ่ของ พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ หรือ พระราชวงัฤดู

หนาว แรกเร่ิมมีในปี ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีนไดท้รงซ้ือ
ภาพเขียนจากยโุรปกวา่ 250 ช้ิน จึงตอ้งสร้างห้องส าหรับเก็บ และ
แสดงภาพส่วนพระองคข้ึ์น โดยท่ีพระนางเรียกหอ้งแสดงภาพน้ีวา่ 
“เฮอร์มิเทจ” มีภาพเขียนท่ีทรงโปรดปรานกวา่ 3,000 ภาพ เหรียญ
โบราณ และอญัมณีมีค่า งานท่ีมีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวงั
ฤดูหนาว สะสมต่อเน่ืองกนัมาเร่ือยๆ จนกระทัง่รัชสมยัของพระเจา้
นิโคลสัท่ี 1 มีการจดัหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และไดเ้ปิดเป็น
พิพิธภณัฑแ์ห่งแรกท่ีใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้ปัจจุบนัมีส่ิงของต่างๆ  
ท่ีทรงคุณค่าจดัแสดงอยูเ่กือบ 3 ลา้นช้ิน เช่น ภาพเขียนของจิตรกร
เอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวนิซ่ี,  ปีกสัโซ, แรมบรันด์, แวนโก และศิลปะ 
วตัถุล ้าค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยงู, แจกนัมาลาไคท ์รวมถึงวตัถุของ 
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อียปิตโ์บราณ จากนั้นอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงยา่นถนนเนฟสก้ี ถนนประวติัศาสตร์สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1710 มี
ความยาวกวา่ 4.5 กิโลเมตร เรียงรายไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น 

1300 น.   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือท่ีอาจเรียกวา่ เปโตรกราด หรือ เลนินกราด เป็นเมืองท่าทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซีย จุดศูนยก์ลางแห่งความเจริญท่ีเก่าแก่ท่ีสุด สมยัท่ีเคยเรืองอ านาจ
ในยโุรปไดรั้บการขนานนามวา่ "หน้าต่างของยุโรป" เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีความสวยงาม มีความ
เจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรมตะวนัตก เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นีถ้ือได้ว่าเป็นเมืองทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึง
ของโลก ประกอบดว้ย 44 เกาะ เช่ือมต่อกนัดว้ยแม่น ้าล าคลองอีฟ 86 สาย สวยงามจนไดรั้บฉายาวา่ “ราชินี
แห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกวา่ 300 ปี ตวัเมืองไดรั้บการกล่าว
ขานวา่เป็นนครท่ีสวยและสมบูรณ์มากท่ีสุดในดา้นงานสถาปัตยกรรมและผงัเมือง  
 
 
 
 
 
 
น าท่านแวะถ่ายรูปท่ี อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอร์มหาราชทรงมา้ BRONZE HORSEMAN ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
สัญลกัษณ์ของเมือง สร้างในปี ค.ศ. 1768 – 1782 โดยค าสั่งของพระนางแคทเธอรีน มหาราช โดยศิลปิน
ชาวฝร่ังเศส เอเตียน มอริส ฟาวโคเน่ต ์ฐานของอนุสาวรียเ์ป็นหินขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีขนยา้ยโดยมนุษย ์หนกั
ถึง 1,500 ตนั จากนั้นน าท่านชมดา้นหนา้ มหาวหิารคาซาน ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ซ่ึง
เป็นมหาวหิารออโธด๊อกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอ
คลาสสิก มีลกัษณะรูปทรงคร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยา่งเป็นระเบียบ เน่ืองจากสาเหตุหน่ึงมา
จากเพราะตั้งอยูใ่นใจกลางเมือง จึงท าใหป้ระชาชน หรือนกัท่องเท่ียวพบเห็นไดง่้าย โดยดา้นหนา้ของมหา
วหิารจะมีสวนสาธารณะไวส้ าหรับเป็นท่ีพกัผอ่นของชาวรัสเซียอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมี ANICHKOV 
BRIDGE เป็นสะพานเก่าท่ีแสดงถึงศิลปะการบงัคบัมา้ โดยมีรูปป้ัน 4 อิริยาบถอยูบ่ริเวณคอสะพานริม
เข่ือนแม่น ้าเนวา่ ผา่นชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษตัริยข์อง
ชาวรัสเซีย ท่าเรือพาณชิย์โบราณ, วหิารเลอืด (SPILLED BLOOD CHURCH) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึง 
พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 จากนั้นชมเรือลาดตระเวน “ออโรร่า” ท่ีจอดปลดประจ าการ เป็นอนุสรณ์
แห่งการปฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครองคร้ังส าคญัของชาวรัสเซีย เรือล าน้ีเคยใชเ้ป็นเรือพระท่ีนัง่ของ
ผูแ้ทนพระเจา้ซาร์ท่ีส่งมาร่วมงาน พระราชพิธีราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั ข้ึนเป็น
กษตัริยใ์นรัชกาลท่ี 6 ของไทย  
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จากนั้นน าท่านชม  “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคุมขงันกัโทษทางการเมืองเป็นป้อม
ปราการท่ีสร้างข้ึนพร้อมๆ กบั นครเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก โดยพระบญัชาของยอดกษตัริย ์ปีเตอร์มหาราช  
ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองคจ์ากนั้นอิสระใหท้่านได้
เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองรัสเซีย ตามอธัยาศยัท่ียา่น  ถนนเนฟสกี ้ปรอสเป็ค 

1900 น.  น าท่านชมโชวพ์ื้นเมือง ณ พระราชวงั นิโคลสั พาเลซ พร้อมคอ๊กเทล วอดกา้ และคาเวียร์ ใหชิ้มจนจุใจ 
2030 น.   บริการอาหารค ่า แบบการ์ล่าดินเนอร์พร้อมเปียนโนบรรเลง ในพระราชวงั นิโคลสั พาเลซ  
  น าท่านเขา้ท่ีพกั Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีเ่จ็ด (03 ม.ค.61)  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพฯ                      (พุธ) 

 
 
 
 
 
 
0800 น.  บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
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จากนั้นน าท่านเท่ียวชม โบสถ์ ST.NICOLAS CHURCH หน่ึงในมหาวหิารท่ีสวยงามดว้ยศิลปะแบบ
บาร็อค จากนั้น 
น าท่านดินทางสู่ OUTLET VILLAGE อิสระใหท้่าน เลือกซ้ือสินคา้ ตามอธัยาศยั  

1200 น.   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน  
1440 น.  ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว ์โดยสายการบินภายในประเทศรัสเซีย S7 040  
1610 น.  ถึงสนามบิน กรุงมอสโคว์ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
1825 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 975 
 

วนัทีแ่ปด (04 ม.ค.61)   กรุงเทพฯ                  (พฤหัสบดี) 

0730 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
 
     ****************************************************************** 

ก าหนดวนัเดินทาง 
(คณะเดินทางอย่างน้อย 25 ท่าน) 

ราคาผู้ใหญ่ เด็ก 2-12 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปีพกักบัผู้ใหญ่ 
2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

ธันวาคม : 28 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61  89,500.- 85,000.- 83,500.- 11,500.- 

 

หมายเหตุ 
จองและวางมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัการจองและช าระส่วนที่เหลอืก่อน 
วนัเดินทาง 21 วัน “เพือ่ยนืยันการเดินทาง และกรุณาส่งแฟ็กซ์ ใบโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  

(แฟ็กซ์ หมายเลข 02-691-2377) 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร (หมู่คณะ) ไป-กลบั สายการบินไทย (กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ) 
       และเท่ียวบินภายในประเทศ ไซบีเรียน แอร์ไลน์ (S7) หรือ แอร์โร่ฟลอต รัสเซ่ียน แอร์ไลน์ (SU) 
         (เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก – มอสโคว)์ รวม 3 เท่ียวบิน 
  ตัว๋รถไฟความเร็วสูงซบัซาน (SAPSAN) ชั้น 2ND CLASS 

 ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, ค่าธรรมเนียมน ้ามนั  
  ค่าท่ีพกัโรงแรมชั้นหน่ึง รวม 6 คืน มอสโคว์ ท่ีโรงแรม Renaissance Monarch Hotel หรือเทียบเท่า 
         และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โรงแรม Courtyard Vasilevsky Hotel หรือเทียบเท่า 
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 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ พร้อมกาลาดินเนอร์ ในวงันิโคลสั พาเลส 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุในรายการ รวมค่าเขา้ชมละครสัตวรั์สเซีย 
 ค่าบริการในการจดัน าเท่ียวอ่ืนๆ และมคัคุเทศกผ์ูช้  านาญงาน ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัการเดินทาง (อุบติัเหตุ) ตามเง่ือนไขประกนักลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 ค่าทิปยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของลูกคา้เอง 
 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ 45$ US ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาเดียวกัน) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย (ตามทีท่่านเห็นสมควรกบัการได้รับบริการ) 
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าธรรมเนียมค่าท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์
 ค่ากระเป๋าสัมภาระทีเ่กินกว่า 1 ใบ น าหนักจ ากดัเพยีง 23 กโิลกรัม  
      (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเร่ืองน า้หนักเกนิอย่างมาก) 
 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. หนงัสือเดินทางไทย ไม่ตอ้งขอวซ่ีาเขา้ประเทศรัสเซีย สามารถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 30 วนั กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง 
     ต้องเหลอือายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อน
เดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อการเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั การ

ผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนดัหยุดงาน ความล่าชา้ของเท่ียวบิน หรือการยกเลิกเท่ียวบิน ของสายการบิน 
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การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถ่ิน และการถูกปฏิเสธให้เขา้เมืองในต่างประเทศ ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ 
ตลอดจน 

     ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการเจบ็ป่วย  การถูกท าร้าย การสูญเสีย ความล่าชา้ หรืออุบติัเหตุต่างๆ 
     เน่ืองจาก บริษทัฯ ไดท้  าการส ารองจ่ายค่าบริการทั้งหมดใหก้บัตวัแทนก่อนการเดินทาง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตรา    ต่างประเทศ หรือการข้ึนราคาของภาษีน ้ามนั (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน 
5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหวา่งเดินทาง จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในรายการนั้นๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิท่ี    จะไม่คืนค่าบริการท่ีท่านไม่ไดใ้ช ้หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ไดรั้บการแจง้ยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการ
เดินทาง 10 วนั 
6. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ    
 บิน  บริษทัฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินการ โดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด    แก่ลูกคา้ และจะคืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงท่ีไดรั้บจาก โรงแรม, บริษทัรถ, สายการบิน 
7. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดย    ผูมี้อ  านาจของทางบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
8. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทาง    ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการ    ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือ    การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
9. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
      ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของทางบริษทัฯ แลว้ 
 
การยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่คิดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25-44 วัน หกัค่ามดัจ า ท่านละ 30,000 บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20-24 วัน หกัค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-19 วัน หกัค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-13 วัน   หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการถูกปฏิเสธจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเขา้เมืองโดยเจตนา 
   ไม่สุจริต หกัค่าใชจ่้าย 100% 
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ใบตอบรับการเดินทาง 

รายการทวัร์  รัสเซียแกรนด์ทวัร์ 8 วนั                                                                             วนัทีเ่ดินทาง    28 ธ.ค. 60 – 04 ม.ค. 61       .                

 
ช่ือภาษาองักฤษ (สะกดตรงกับหนังสือเดินทาง) 
(1.)       (6.)       
(2.)       (7.)       
(3.)       (8.)       
(4.)       (9.)       
(5.)       (10.)       
 
ตัว๋เคร่ืองบิน  ชั้นประหยดัตามรายการ  ***   ชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่ม  
   Upgrade สู่ชั้นธุรกิจ จากโปรแกรม ROP.    ใชต้ัว๋ฟรีจากการสะสมไมลก์ารบินไทย ** 
 
โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้   มือถือ     แฟ็กซ์      
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................ท่าน (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กต ่ากวา่ 12 ปี....................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด..............หอ้ง (หอ้งคู่.............. ห้องเด่ียว............. หอ้ง 3 เตียง..............) 

หมายเหตุ กรณาแจ้งความประสงค์อืน่ๆ ตามทีท่่านต้องการ 
อาหาร  ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก

  ทานมงัสวรัิต 
ทีน่ั่ง   ริมหนา้ต่าง   ริมทางเดิน  อ่ืนๆ........................................... 

 
 


