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(Moscow - St. Petersburg) 
นอนมอสโคว ์2 คนื และ  

อดตีเมอืงหลวงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 2 คนื 

เปิดประสบการณใ์หม่ การบนิไทยบนิตรง สู่...มอสโคว์(ประเทศรสัเซยี) 
 น ัง่รถไฟความเร็วสงู จากมอสโคว-์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
 บนิภายในขากลบั...ไมเ่หนือ่ย...มเีวลาชอ้ปป้ิง (เทีย่วครบรส) 
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 ITINERARY MEAL HOTEL 

เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ - สนามบนิโดโมเดโดโว – มอสโคว ์    HOTEL MILAN 
MOSCOW 

2 
มอสโคว ์- พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์-พระราชวงัเครมลนิ - มหา
วหิารเซนตบ์าซลิ จัตรุัสแดง – หา้งสรรพสนิคา้ GUM – ชมละครสตัว ์
(Russian Circus) 

   
HOTEL MILAN 

MOSCOW 

3 
มอสโคว ์– บนิภายใน - - เซนตปี์เตอรส์เบริก์ – พชุกิน้ พระราชวงัแคท
เธอรนี - Nevsky Prospekt 

   
AZIMUT HOTEL  
St. Petersburg   

4 
พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรโวเรสต(์ปีเตอรฮ์อฟ) – พระราชวงัฤดหูนาว
เฮอรม์เิทจ 

   
AZIMUT HOTEL  
St. Petersburg   

5 
เซนตปี์เตอรส์เบริก์ –รถไฟหวัความเร็วสงู-มอสโคว – รถไฟใตด้นิ – 
มหาวหิารเซน็ตซ์ารเ์วยีร ์-สนามบนิโดโมเดโดโว 

    

6 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ     

 เท่ียวทั้งมอสโคว ์และ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

 ชมเมืองมอสโคว ์จตัรุสัแดง รถไฟฟ้าใตด้ินที่สวยท่ีสุดในโลก  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลิน ตน้ก าเนิดของประวตัิศาสตรร์สัเซีย 

 ชมละครสตัวอ์นัเล่ืองช่ือของรสัเซีย (Russian Circus) 

 เที่ยวเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ – 

พระราชวงัฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจ 

 
 
 
 

สะสมไมล ์50% 
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วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว ์

07.30 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ี คอยให้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระต่างๆ 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG974 

17.10 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย  (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ชม.) น าท่านผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโคว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL MILAN MOSCOW *4 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 1) 
  Shipilovskaya Street, 28A, Moscow, Russia   

วนัที่สองของการเดินทาง มอสโคว ์- พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์- พระราชวงัเครมลิน –  
 มหาวิหารเซนตบ์าซิล - จตัรุสัแดง – หา้งสรรพสินคา้ GUM   
  พิเศษ... ชมละครสตัว ์(RUSSIAN CIRCUS) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN 

ARMOURY CHAMBER) ท่ี อยู่ ในบริเวณพระราชวังเครมลิน 

พิพิธภัณฑ์น้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล ้าค่ากว่า 4,000 ช้ิน เช่น 

ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกันตัว หมวก เส้ือ เกราะท่ีใช้รบใน

สมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้

ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง  

จากน้ันเขา้ชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.

1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มี

รบัสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้

ธรรมดา ท่ีเป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาว

รสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบันพระราชวงัเครมลิน

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 30 พฤศจกิายน – 05 ธนัวาคม 2560 
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เป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวาน

มหาราชและส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด 
ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวก

ตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15  หอ
นาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจาก
ทับทิมหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไว ้

ลกัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอนแต่มีอายุมากกวา่   
จาก น้ันน าท่ าน ถ่ายรูปคู่ กับจัตุ รัสแดง  ค าว่า สีแดงใน

ความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จัตุรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง 

เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตรข์องรสัเซีย ไม่ว่า

จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรสัแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 

17 ปัจจุบันใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่นวันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึก

สงครามโลกครั้งท่ี 2  
น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้GUM หา้งท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดในกรุงมอสโก ประเทศ

รสัเซีย สรา้งในปีค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารท่ีออกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev 
ในรูปแบบท่ีเรียกวา่ Russian Revival มีหลงัคากระจกโคง้ โครงเหล็กใหแ้สงส่องเขา้มาใหค้วามสวา่ง
แก่ตวัอาคารเพ่ือประหยดัพลงังาน มีรา้นคา้เปิดใหบ้ริการมากมายส าหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบ

การชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น 

จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ี

ระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

พิเศษ...หลงัจากนั้นน าท่าน ชมละครสตัว ์เซอรค์สั (Russian Circus) การแสดงของสตัวแ์สนรู ้
และโชวม์ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 
ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL MILAN MOSCOW *4 ดาว (หรือเทียบเท่า)(คืนที่ 2) 
Shipilovskaya Street, 28A, Moscow, Russia   
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วนัที่สามของการเดินทาง มอสโคว ์– สนามบินภายในประเทศ - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พุชก้ิน –  
 พระราชวงัแคทเธอรีน – จตัรุสัพระราชวงั – อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราช 
 Decembrists’ Square - ถนนเนฟสก้ี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพ่ือเดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
โดยสายการบิน S7 AIRLINES เที่ยวบินที่ S7 45N 

10.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
11.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ประเทศรสัเซีย 

เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์สรา้งโดยพระเจา้ซาร์ปีเตอรม์หาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเร่ิม
สรา้งดว้ยการถมทรายและหินเป็นจ านวนมากเพราะว่าพ้ืนท่ีเดิมของเมืองน้ันเป็นดินเลนของทะเล 

พระองค์ทรงเลือกท่ีจะสรา้งเมืองท่ีบริเวณน้ีเพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถ

ติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆไดง้่าย เพ่ือการปฏิรูปรสัเซียใหท้ัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ ใน

ยุโรปไดโ้ดยง่าย 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองพุช ก้ิน เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน 

(Catherine Palace)หรือหมู่บ้านพุชก้ิน (Pushkin Village) และ
บ่อยครั้งท่ีถูกเรียกว่าหมู่บา้นพระเจา้ซารเ์พราะท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีพระเจา้ปี

เตอร ์มหาราชทรงพระราชทานท่ีดินใหแ้ก่พระนางแคทเธอรีน ช่ือเมือง

ถูกเปล่ียนเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชก้ิน ในปี ค.ศ. 1937เพราะกวีเอกผูน้ี้เคยผ่านการศึกษาใน

โรงเรียนท่ีเมืองแห่งน้ี ตัวพระราชวังสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียน ผู้มี

ช่ือเสียง และไดร้บัการยอมรบัวา่พระราชวงัแห่งน้ีมีความสวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัใด ๆ ในโลก 
น าท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน  หรือ  พระราชวังเยกาเจรีนา

(Catherine Palace) ท่ีสวยงามแห่งหน่ึงในรัสเซีย มีหอ้งต่างๆ ใหช้มนับ
รอ้ย แต่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมหอ้งอ าพนั (แอมเบอรร์ูม) เป็นสุดยอดงาน

ศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อันประมาณค่ามิได้ท่ีช่างเยอรมัน สรา้งให้แก่

ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชท่ี 1 แห่งปรัสเซีย ประกอบดว้ยแผ่นไมโ้อ๊ก

ขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดับอ าพัน 6 ต้น พรอ้ม

กระจกผนังและโมเสก อญัมณีมีค่าจากอิตาลี หอ้งอ าพันถูกสรา้งขึ้ นใหม่

ในช่วง 20 ปีท่ี ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 

ลา้นดอลล่าห์  น าท่านผ่านชม จัตุรัสพระราชวัง (Palace Square) ป้อม
ประภาคารอนุสาวรีย์ ประวติัศาสตรอ์นุสาวรีย์พระเจา้ปีเตอร์มหาราชผู้
เนรมิตเมืองเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและสมบูรณ์
แบบมากท่ีสุด บนพ้ืนท่ีบริเวณพระราชวงัฤดูหนาว เป็นจตุัรสัหลกัของเมือง
เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เช่นเดียวกบัจตุัรสัแดงในมอสโคว ์จตุัรสัแห่งน้ีไดบ้นัทึก
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เหตุการณ์ส าคญัๆไวห้ลายเหตุการณ์และอยู่ในรายช่ือมรดกโลก เป็นผลงานการ

ออกแบบผงัสถาปัตยกรรมของ Rastrelli 

ต่อจากน้ัน น าท่านผ่านชม  อนุสาวรีย ์พระเจ ้าปีเตอร์มหาราช (Bronze 

Horseman)  เป็นอนุสาวรีย์แห่ งแรกของนครเซ็นต์ปี เตอร์ส เบิร์ก ประเทศ
รัสเซีย อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งติดกับแม่น ้ าเนวา ดา้นหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ใกล้
สถานีรถไฟใตดิ้น ก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตริย์

พระองค์แรกท่ีได้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส 

Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 

ภายหลงัจากการขยายดินแดนของประเทศไปจรดทะเลด าส าเร็จตามพระประสงค 

ของพระเจา้ ปีเตอรม์หาราช โดยมีการสลกัพระนามไวท่ี้ฐานของหินแกรนิตดว้ยท่ี

อนุสาวรียพ์ระเจา้ปี เตอรม์หาราชแห่งน้ียงัเป็นจุดชมทศันียภาพของเมือง เช่น  
วิวของแมน่ ้าเนวา ดา้นหนา้ของโบสถ ์ เซ็นต์ไอแซค ตึกบัญชาการกองทัพเรือ 

และอาคารเถระ  
จากน้ันน าท่านผ่านชม Decembrists’  Square ในปี 1917 จตุรัสแห่งนี ้้ได้

กลายเป็นจุดเร่ิมตน้ ของการ เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของรสั เซียจาก 

ระบอบกษัตริยม์าเป็ นคอมมิวนิสต ์ภายใตก้ารนา ของเลนิน ผูน้ าพรรคบอลเชวิก 
จากนั้นน าท่านอิสระใหท้่านไดส้  ารวจหาซ้ือสินคา้ที่ย่านถนนเนฟสก้ี (Nevsky 
Prospekt) ถนนแห่งย่านการคา้ท่ีส าคญัของกรุงเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เชิญท่านเลือก
ซ้ือหาสินคา้นานาชนิดเป็นของฝากของท่ีระลึก 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 
        เขา้สู่ที่พกั AZIMUT HOTEL St. Petersburg  *4 ดาว (หรือเทียบเท่า)(คืนที่ 3) 
    Lermontovskiy pr., 43/1, St Petersburg, Russia, 190103 
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรโวเรสต(์ปีเตอรฮ์อฟ)  – พระราชวงัฤดูหนาวเฮอรมิ์เทจ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (8) 
น าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดูรอ้นเปโตรโวเรสต ์(PETERHOF) 
หรือพระราชวังฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามและ

แตกต่างจากพระราชวงัอ่ืน ๆ พระราชวงั ตั้งอยู่ท่ีเมืองปีเตอร์ฮอฟ 

นครเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย  ตั้งอยู่ท่ีริมอ่าว

ฟีนแลนด ์ฝั่งทะเลบอลติก พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ทรงสรา้งขึ้ น เพ่ือใชป้ระโยชน์ในฤดูรอ้น สรา้งวงั

น้ีในปี 1720 พระราชวงั ห่างจากตวัเมืองไปทางตะวนัตก 29 กิโลเมตร สถาปนิกคือ ฌอง บฟัติสต ์

เลอบลองด์ และตกแต่งเพ่ิมเติมโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ สรา้งอยู่บนพ้ืนท่ีท าเลท่ีงามมาก บนเนิน

ธรรมชาติ เปรียบดังพระราชวงัแวรซ์ายส์ท่ีอยู่ริมทะเล การเสริมสรา้งน ้าพุ ท่ีซับซอ้นบนเนินดิน 
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สวนน ้าซ่ึงมีบนัใดน ้าตกขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุด นอกจากน้ันยงัเสริมบารมีดว้ย 

รูปป้ันแซมซนัฉีกปากสิงโตดว้ยมือเปล่า แลว้น าท่านเดินทางกลบัเซนตปี์เตอรส์เบิรก์   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

น า ท่ าน เดิ น ท างสู่  พ ระร าช วั งฤ ดู ห น าว เฮ อ ร์ มิ เท จ 

(H ER M ITAG E  M U SEU M ) ชมภ ายในพ ระราชวัง  ท่ี
ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1 ,050 ห้อง ปัจ จุบัน
พระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้า

ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของ

โลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี ,  ปีกัสโซ , แรมบรันด์, แวนโก๊ะ 
สถานท่ีแห่งน้ีเคยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญ

สมัพนัธไมตรีไทย-รสัเซีย   พรอ้มทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์ร่วมกบัพระเจา้ซารนิ์โคลสัท่ี 2 

ของรสัเซียอีกดว้ย  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10) 
      เขา้สู่ที่พกั AZIMUT HOTEL St. Petersburg  *4 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 4) 
   

วนัที่หา้ของการเดินทาง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -บินภายใน- มอสโคว ์– รถไฟใตด้ิน – 

วิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร(์ดา้นนอก) สนามบินโดโมเดโดโว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
07.10 น. น าท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟ เพ่ือเดินทางกลบัสู่เมืองมอสโคว ์

ดว้ยรถไฟความเร็วสูง(Sapsan Train 2nd Class No.755) 
ระยะทางร่วม 800 กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

11.15 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงมอสโคว ์ 

น าท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟใตด้ิน เป็นสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวย

ท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตดิ้นท าใหผู้ค้น

สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนทัว่ไปสถานี

รถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจน

ประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้

นักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมเน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละสถานีท่ีต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟ

ระยา้ เคร่ืองแกว้ และหินอ่อน  
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น าท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนตเ์ดอะซารเ์วียร(์ดา้นนอก) (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 

SAVIOUR) วิหารท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 เพ่ือเป็น
อนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียใหร้อดพน้จาก

สงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย ตั้งอยู่

ใจกลางเมืองติดกบัแมน่ ้ามอสโคว ์รอบๆ วิหาร

จะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับ

กษัตริยท่ี์สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบนัวิหาร

น้ี ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมส าคญัระดับชาติ

ของรสัเซีย  
 

 
กลางวนั ** อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *** 
15.30 น.  จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว 
18.40 น. เดินทางกลบัสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 975 

วนัที่หกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ (สุววรรณภูมิ) 

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

******************************************************************* 

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 
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อตัราน้ีรวม 

* ค่าพาหนะและน าเท่ียวตามรายการ  * ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 
* ค่าอาหารตามรายการ    * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
* ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 
* น ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กิน 30 กก. 
* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  
(แบบกรุป๊ทวัร)์ เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมท่ี์ทางบริษัทฯ จดัท า 

 

อตัราน้ีไม่รวม!!! 

* ค่าท าหนังสือเดินทาง  
* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ซกัรีด  
* ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถิ่น  (โดยประมาณ 36 ดอลล่าร ์ตลอดทริป/คน)  
** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไมม่ีแจกน ้าเปล่า 
* * ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก!!!! 

 

การช าระเงินและการยกเลิก 

* บริษัทฯ ขอรบัเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิใน
การคืนมดัจ าทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนท่ีเหลือ

ช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไมว่า่ดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 

การสะสมไมลข์องสายการบิน 

* การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % จากไมลป์กติ และสามารถสะสมไมลไ์ด้

ในเครือ Star Alliance ได ้50% เช่นกนั 

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ท่ีจะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเคร่ืองบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรมั 

(หากน ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัห้ิวขึ้ นเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้ นเคร่ืองได ้

1 ใบ/ท่านเช่นกนั  
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หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไมถึ่ง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  

5. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Star Voyage Co.,Ltd. ใบอนุญาตเลขที ่11/07795 
93/12 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว. เขตจตุจักร. กรุงเทพมหานคร 
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 84 5315118 โทรสาร : (66) 29 367 766 

   

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อื่นๆ............................................................  
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั***  


