
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ 

 73,500.- 8,000.- 

 

รสัเซยี  
มอสโคว ์- เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

7 วนั 5 คนื (TG) 
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 เทยีวชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) ถา่ยรปูทโีบสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) หรอืทรีูจ้ักใน
นามโดมหัวหอม  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทปีระทับของพระเจา้ซาร ์
 นําทา่นสูเ่มอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) เมอืงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราชดว้ยรถไฟดว่น

(Sapsan Train) 
 เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ทเีก็บรวบรวมงานศลิปะลําค่าของโลกกวา่ 8 ลา้นชนิ  
 เยอืนพระราชวงัเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ทงีดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานนําพ ุ  
 พเิศษเมน ู ไขป่ลาคารเ์วยีรแ์ละวอ้ดกา้ 

***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ีไมค่วรพลาด*** 

   ***พเิศษรถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาส จากเซนทปี์เตอรเ์บริก์สูม่อสโคว*์** 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์H,J สาย
การบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

10.10 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย TG974 

15.55 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศ
ไทย 4 ชวัโมง)  ผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ นําเดนิทางสูเ่นนิเขาสแปรโ์รว ์
(Sparrow Hills) จดุชมววิทสีามารถมองเห็นทัศนยีภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ังเมอืงและสามารถ
มองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทสีรา้งในสมยัสตาลนิ นอกจากนยีงัมแีผงลอยขายของทรีะลกึในราคาถกูตังอยู่
เป็นจํานวนมากททีา่นสามารถเลอืกซอืและตอ่รองราคาไดด้ว้ย 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (ไขป่ลาคารเ์วยีร,์ วอ้ดกา้) 

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม Park Inn Hotel St Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีอง มอสโคว ์– นงัรถไฟ SAPSAN สูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัทเ์ฮอมเิทจ  
  โบสถห์ยดเลอืด – ถนนชอ้ปปิงเนฟสก ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเพอืเดนิทางสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (St.petersburg) 

 ขนึรถไฟ SAPSAN TRAIN เพอืเดนิทางสูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชวัโมง) 

 ถึงนครเซนท์ปีเตอร์เบ ิร์กโดยสวัสดิภาพ นําชมความงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. 
Petersburg) ทสีรา้ง โดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเมอืปี ค.ศ.1703 ไดรั้บฉายาวา่“ราชนิแีหง่ยโุรปเหนอื 

เทยีง รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 นําชมความยงิใหญ่ของพระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ทปีระกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 
1,050 หอ้ง สถานทแีห่งนีเคยใชเ้ป็นทรัีบรองการเสด็จเยอืนรัสเซยีของรัชกาลท ี5 ของไทยในการ
เจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย ปัจจุบันพระราชวังนีไดถู้กใชเ้ป็น เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ 
(Hermitage Museum)  ทเีก็บรวบรวมงานศลิปะลําคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชนิ รวมทังภาพเขยีนของ
จติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซ,ี ปีกัสโซ, แรมบรันด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภัณฑ์
ศลิปะทสีวยทีสุดและใหญ่ทสีุดของโลกแห่งหนงึ นําท่านเขา้ชมโบสถห์ยดเลอืด (Church of 
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Christ’s Resurrection) ทสีรา้งขนึบนบรเิวณทพีระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี2 ถูกลอบปลงพระชนม ์
พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี3 ทรงสรา้งเพอืเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา นําท่านต่อไปยัง ถนนชอ้ปปิงเนฟส
ก ี(Nevsky Prospect) โดยชอืถนนนันไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกเีป็นถนนย่านการคา้สายหลักใน
เซนทปี์เตอรเ์บริก์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้นานาชนดิเป็นของทรีะลกึ 

 

 

 

 

 

คํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม Park Inn Hotel St Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรนี 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเดนิทางสู่เมอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซงึเป็นทตีังของ พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์
(Peterhof Palace) ทสีรา้งขนึในสมัยพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระตําหนักทไีดช้อืว่าเป็น Russian 
Versailles เป็นพระราชวังทงีดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานนําพุทพีวยพุ่งมาจากรูปปันสทีองและทตี่างๆ 
มากกว่า 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตืนตาตืนใจกับประตมิากรรมทีวจิติรงดงาม
อลังการยงิ หอ้งหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับดว้ยทองคําอร่ามเรืองพรอ้มภาพเขยีนทสีวยงาม
เกา่แกท่รงคณุคา่ทางประวัตศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิคา่ได ้สว่นภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ์
และสวนนําพอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝรงัเศส 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางสูเ่มอืง Tsarskoye Selo หรอื เมอืงพุชกนิ (Pushkin) เมอืงนเีป็นทปีระทับในฤดูรอ้นของ
ราชวงศ ์และมเีหตกุารณ์สําคัญเกดิขนึในวันท ี2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นโิคลัสท ี2 พรอ้มสมาชกิ
ในราชวงศถ์กูควบคมุตัวจากกลุม่ของ คณะปฏวิัต ิซงึกลายเป็นประวัตศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมอืงพุชกนิ
และราชวงศโ์รมานอฟทยีาวนานกวา่ 200 ปี นําเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine Palace) 
ภายในพุชกนิวลิเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดน่ของ
ศลิปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลังภายใน
ประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอําพนั  (Amber Room)  ททีุกท่านจะตอ้ง
ประทับใจ อสิระใหท้่านเดนิชมสวนอันร่มรนืงดงามในสไตลฝ์รังเศส หรอืชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงไดต้าม
อธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม Park Inn Hotel St Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี  มหาวหิารเซนทไ์อแซค – ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – พพิธิภณั์เรอืออโรรา่ – OUTLET 
  นงัรถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาสกลบักรงุมอสโคว ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ทไีดช้อืว่าเป็นมหาวหิารทสีวยงาม
ทสีดุ และใหญเ่ป็นลําดับ 4 ของโลก ภายในมรีปูภาพทสีรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รปูเขยีนไอคอน โบสถ์
ศักดสิทิธแิห่งนีเป็นทนัีบถอืของชาวเมอืงอย่างมาก เนืองจากครังหนงึตัวเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของ
ทหารนาซจีนราบคาบไปทังเมอืง แต่มหาวหิารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี จากนันนําเขา้ชมป้อมปีเตอร ์
แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซงึในอดตีเคยใชเ้ป็นทคีุมขังนักโทษทางการเมอืงเป็น
ป้อมปราการทสีรา้งขนึพรอ้มๆ กบันครเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานทเีก็บพระศพของสมาชกิ
ในราชวงศ ์โรมานอฟทกุพระองค ์

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นถา่ยรปูกบัพพิธิภณัทเ์รอืรบออโรรา่ (Aurora Museum) เรอืประวัตศิาสตร-์ของรัสเซยีท ีที
มปีระวัตยิาวนานรวมถงึการผา่นชว่งการปฏวิัตกิารเปลยีนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินสิตใ์น
ปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครังท ี2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 ดว้ย  ภายในเรอืมกีารจัดแสดงภาพของ
เรือ ภูมปิระเทศของเมอืงโดยรอบ และหอ้งโถงแสดง ชวีติความเป็นอยู่ของทหารเรือ ภาพการทํา
สงครามตา่งๆ ทเีกยีวขอ้งกบัเรอืลําน ีเครอืงบรรณาการต่างๆจากมติรภาพต่างแดน รวมทังของประเทศ
ไทย หลังจากนันนําท่านเดนิทางสู ่Outlet Village Pulkovo ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปปิงสนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS , INCANTO 
และอนืๆอกีมากมาย 

คํา รับประทานอาหารเย็น 

 นําทา่นนงัรถไฟจากนครเซนทปี์เตอรเ์บริก์สูก่รงุมอสโควด์ว้ยรถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาส 
(First class) 

วนัทหีา้  มอสโคว ์– สถานรีถไฟใตด้นิ – พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี 
  จตรุสัแดง – วหิารเซนทบ์าซลิ – หา้งกมุ – ละครสตัว ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทสีดุในโลก ดว้ยความโดดเด่น
ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเรมิตน้มาจาก
ชว่ง แรกสดุทสีตาลนิ ขนึมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทนํีามาตกแต่งภายใน
สถานีนันเป็นลักษณะของ Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึคุณ
ความดขีองวรีบรุษุ ซงึจะสอืออกมาในรูปของงานปัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํา ภาพวาดประดับลวดลาย
แบบโมเสก  นําทา่นชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยูอ่าศัยกว่า 1 ใน 10 ของ
ประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นทสีดุในยโุรป นําทา่นเขา้สูภ่ายในรัวพระราชวงัเครมลนิ 
(Grand Kremlin Palace)ทปีระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทังพระเจา้ซารปี์เตอรม์หา
ราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นทปีระชมุของรัฐบาลและทรัีบรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ นําทา่นสูจ่ัตรัุสวหิาร ถา่ยรปูกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซเิอชนั โบสถอ์ารค์แอนเจลไม
เคลิ หอระฆงัอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสัมชญั ซงึเป็นโบสถท์สํีาคัญใชใ้นงานพธิกีรรมทสํีาคัญ 
เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนันชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัย
พระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่ทสีุดในโลกเพือนําไปตดิบนหอระฆังแต่เกดิความ 



5 

 

ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ทําใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญพ่ระเจา้ซารท์มีคีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญท่สีดุใน
โลกทียังไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิีกรรมทางศาสนาโบสถ์
อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นําเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี(The Kremlin 
Armory ) เป็นพพิธิภัณฑท์เีก่าแก่ทสีุดของรัสเซยีเพอืเป็นทเีก็บสะสมของเจา้ชายมัสโคว ีในชว่ง
ครสิตศ์ตวรรษท ี14-15 ปัจจุบันเป็นสถานทเีก็บสะสมของมคี่าทดีทีสีดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษท ี
14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรเีป็นหนงึในสามพพิธิภัณฑท์เีก็บรวบรวมทรัพย์
สมบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิทสีมบรูณ์แบบ ซงึอกี 2 ทอียูท่อีงักฤษ และ อหิรา่น 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 นําชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเป็นเวทีของเหตุการณ์สําคัญใน
ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งใน
สมยัครสิตศ์ตวรรษท ี17 ปัจจบุันสถานทแีห่งนีใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิ
วันแรงงาน และวันทรีะลกึสงครามโลกครังที 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นทีตัง ของกลุ่ม
สถาปัตยกรรมทสีวยงาม อนัไดแ้ก ่วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอด
โดม 9 ยอดทมีสีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik 
Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตังอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก
ททํีามาจากทับทมิ นําหนัก 20 ตัน ซงึพรรคคอมมวินิสต์นํามาประดับ ไวเ้มือปีค.ศ.1995 ชม
หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืง สรา้งในปีค.ศ.
1895 จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบรนดเ์นม เสอืผา้ เครอืงสําอาง นําหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชม
อนุสรณ์สถานเลนนิ ทเีก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้
ครอบอยู ่

คํา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ีไมค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ 
นก ฯลฯ รวมทังมายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบง่การแสดง
ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนยีงัมบีรกิารถา่ยรปูกบั
สตัวต์า่งๆ และมขีองทรีะลกึดว้ย ***กรณลีะครสตัวง์ดการแสดงและซงึบางครังการงดการแสดงไมม่ี
การแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ 1,000 บาท *** 

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม Vega Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัทหีก  ถนนอารบตั – มหาวหิารเซนทซ์าเวยีร ์– สนามกฬีาเลนนิ – สนามบนิ                                           

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนันนําทา่นสูถ่นนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทังยา่นการคา้ 
แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทรีะลกึ รา้นนังเล่น รา้นอาหารมากมาย และยังมศีลิปินมานังวาดรูปเหมอืน 
รูปลอ้เลียน และศลิปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย นําชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of 
Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทใีหญ่ทสีดุในรัสเซยี สรา้งขนึ
เพอืเป็นอนุสรณแ์หง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมอืปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ ี1 



 

ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 
(Luzhniki Stadium) 
โลก 2016 

 

 

 

 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร

14.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

18.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ

วนัทเีจ็ด กรุงเทพฯ 

07.30 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ

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

อตัรานรีวม               

- คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ (กรุ๊ป-ชนัประหยดั

- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ คา่นํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ

- คา่โรงแรมหอ้งพัก 2 ท่าน /1 หอ้ง ทรีะบใุนรายการ

- คา่อาหารและคา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานทตีา่งๆตามทรีะบไุวใ้นรายการ

- คา่ทปิไกด ์3 USD คา่ทปิคนขบัรถ 2 U

- คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงนิทา่นละ 1,000,000 

- คา่รถไฟตูน้อนหอ้งละ 2 ทา่น จาก Stupider 

อตัรานไีมร่วม         

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอนืๆ ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ

- คา่ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพมิ

- คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์

- คา่ทปิคนขบัรถ วันละ 2 USD / คน และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ

- คา่บรกิารไมร่วมนําดมื      

การชําระเงนิ  

- ทางบรษัิทฯจะขอเก็บเงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน
- ทางบรษัิทฯจะขอเก็บเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย
คนืเงนิคา่มดัจําทังหมด  
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ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี นําทา่นถา่ยรูปภายนอกกบัสนามกฬีาเลนนิหรอืสนามกฬีาลุซนกีี
(Luzhniki Stadium) สนามกฬีาระดับความจุ 80,000 ทนัีงทใีชเ้ป็นทจัีดพธิเีปิดการแขง่ขันฟตุบอล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯดว้ยสายการบนิไทย TG975 

คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

ชนัประหยดั) กรงุเทพฯ-เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ // มอสโคว-กรงุเทพฯ

คา่นํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ทรีะบใุนรายการ/ระดับเดยีวกนั 

คา่อาหารและคา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานทตีา่งๆตามทรีะบไุวใ้นรายการ 

USD และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์3 USD ตอ่วนั 

1,000,000 บาท * เงอืนไขตามกรมธรรม ์

Stupider -MOSCOW 

ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

และคา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% จากคา่บรกิาร    

และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ วันละ 3 USD/คน     

ทางบรษัิทฯจะขอเก็บเงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 10,000 บาท ตอ่ผูโ้ดยสารหนงึทา่นสําหรับการจองทัวร์
ทางบรษัิทฯจะขอเก็บเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วันทําการ

ทา่นถา่ยรูปภายนอกกบัสนามกฬีาเลนนิหรอืสนามกฬีาลุซนกี ี
ทนัีงทใีชเ้ป็นทจัีดพธิเีปิดการแขง่ขันฟตุบอล

กรงุเทพฯ 

ตอ่ผูโ้ดยสารหนงึทา่นสําหรับการจองทัวร ์
วันทําการ มฉิะนันขอสงวนสทิธใินการ
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การยกเลกิการจองทวัร ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยไว ้สําหรับกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื 
เทศกาล หรอืกรุ๊ปทตีอ้งวางมดัจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนใน
ประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท 
/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-24 วัน - เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน - เก็บ
คา่บรกิารทังหมด 100 % 

หมายเหต ุ  

- รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากอาจความลา่ชา้/ยกเลกิของสายการบนิ หรอืเหตกุารณ์
ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยททีางบรษัิทฯไมอ่าจควบคมุได ้โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความสะดวกของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้ม
นําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีอง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทังหมดหรอืบางสว่น 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณทีสีถานทตูงดออกวซีา่หรอืไมอ่นุญาตใหผ้า่นเขา้/ออกเมอืง อนัเนอืงมาจากตวั
ผูโ้ดยสารเอง 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ ในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้-ออกเมอืงใหก้บั
ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพํีานักอยูใ่นประเทศไทย 

- เนอืงจากแตล่ะสายการบนิมกีฎเกณฑท์ตีา่งกัน โดยสายการบนิแอรแ์อสตาน่า มกีฎในการออกตัวกอ่นเดนิทาง 21 วัน 
และเมอืตัวออกมาแลว้ จะไมส่ามารถ เปลยีนชอืหรอืยกเลกิการเดนิทางหรอื REFUND ตัวได ้ 

- ในกรณีระหวา่งการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบตนเอง รับผดิชอบในเรอืงเวลา/สถานทกีารนัดหมาย รวมถงึการ
ดแูลทรัพยส์นิของตนเอง 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทผีูเ้ดนิทางตํากวา่ 20 ท่าน 

 


