
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – อารามชีโนโวดิวิชี 
 
 
 
 
 
 
 
07. 00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D สายการ

บินไทย เจา้หน้าทีข่อง บริษทัฯออลเว วาเคชัน่ คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระในการ
เดนิทาง  

10.50 น.  ออกเดนิทางสู ่มอสโคว ์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG  974  
17.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว ์ประเทศรสัเซีย หลงัจากผา่นข ัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรเรยีบรอ้ยแล้ว น าท่านเดนิทางเขา้สู ่  กรงุมอสโคว ์โดยท่านจะ
ไดช้มบรรยากาศของกรุงมอสโคว์ที่ เนินเขาสแปร์โรว ์(Sparrow hills) หรอืเนินเขานกกระจอก เป็น
บริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควที่อยู่ เบื้องล่างได้ทัง้หมด จึงท าให้เลนินผู้น าพรรค
คอมมวินิสต์ในอดตีนัน้เลือกเนินเขาแห่งนี้เป็นที่ต ัง้บา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้นที่ดงักล่าวเป็นที่ต ัง้ของ
มหาวทิยาลยัมอสโควและเป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดในมอสโควทีคู่่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถงึเป็น
จุดทีน่กัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว จากนัน้น าท่านชม อารามชี
โนโวดิวิชี (ชมดา้นนอก) เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์รสัเซียนบารอคสขีาวแดงจากศตวรรษที ่16 มกี าแพง
รายล้อมเพื่อป้องกนัอาราม มคีวามส าคญัในประวตัิศาสตร์ร ัสเซียมาก เพราะหลงัจากที่พระเจ้าซาร์ปี
เตอร ์มหาราชแย่งบลัลงัคม์าจากพระพีน่างโซเฟียกส็ง่พระนางมาคมุขงับงัคบัใหบ้วชเป็นชอียู่ทีน่ี่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าท่านสู่ท่ีพกั AZIMUT HOTEL MOSCOW OLYMPIC, MOSCOW หรือเทียบเท่า 
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-olympic-moscow/ 
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วันที่สอง  มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - น่ังรถไฟด่วน SAPSAN เข้ากรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - เซนต์ปี 

  เตอร์เบิร์ก - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์แห่งหยดเลือด - การแสดง 
  พ้ืนเมืองและอาหารค ่า ณ พระราชวังนิโคลัส 

 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สถานีรถไฟใต้ดิน ซึง่สถานีรถไฟใต้ดนิของมอสโคว์เปิดตวัเมือ่ 1935 โดยการน า
ของสตาลนิ ซึง่ส ัง่ใหอ้อกแบบสถานีแต่ละสถานีให้มเีอกลกัษณะเหมอืนพระราชวงัประชาชน หลายแห่ง
จึงมกีารประดบัประดาอย่างวจิิตรบรรจงดว้ยภาพเขยีนเฟรสโก ้ผนังหินอ่อน  โคมไฟระย้า และรูปสลกั
ต่างๆ  SAPSAN EXPRESS สมัผสัรถไฟดว่นพเิศษ นัง่รถไฟความเรว็สงู (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) เขา้
สูเ่ซนต์ปีเตอรส์เบริก์   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย เดนิทางสู ่ เซนต์ปีเตอรส์เบิร์ก  น าท่านชม พิพิธภณัฑเ์ฮอร์มิเทจ (ชมภายใน) เดมิเป็นพระราชวงัฤดู

หนาว เคยใชเ้ป็นที่รบัรองการเสดจ็เยือนรสัเซียของรชักาลที่ 5 ในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย-รสัเซีย 
พรอ้มทัง้ทรงร่วมพระฉายพระฉายาลกัษณ์ร่วมกบัพระเจ้าซาร์นิดคลสัที่ 2 ของรสัเซียอีกดว้ย ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภณัฑ์ที่เกบ็ผลงานศลิปะกว่า 8 ล้านชิ้นของศลิปินชื่อดงัต่างๆ ไวม้ากมาย อาทิเช่น ดาวนิชี 
ปิกสัโซ เรมบรนัด ์แวนโก๊ะ ฯลฯ จากนัน้น าท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก
สร้างในปีค.ศ.1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดาและได้รบัการ
สรา้งใหมอ่ย่างงดงามในสมยัพระเจ้าอเล็กซานเดอรท์ี ่ 1 ทีป่รารถนาจะให้วหิารแห่งนี้เป็นวหิารทีม่ ีความ
ยิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลก เป็นมหาวหิารทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละไดร้บัการเคารพบชูาอย่างมาก เพราะรอดพน้จากการ
ระเบดิในสงครามโลกครัง้ที่ 2 มาได ้ต่อมาน าท่านชม โบสถ์แห่งหยดเลือด ซึ่งสรา้งให้เป็นเกยีรติแด่
พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่2 ผูป้ระกาศเลกิทาสดว้ยความหวงัดตี่อประชาชนแต่กลบัถูกลอบปลงพระ
ชนมโ์ดยระเบดิพลชีพี จงึมกีารสรา้งโบสถ์ครอบสถานทีเ่กดิเหตุไว ้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลอืดมาจนถึงทุก
วนันี้ ซึ่งสถาปัตยกรรมภายในใชจ้ิตรกรกว่า 30 คน ในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก” ที่อาจกล่าวไดว้่า
ยิง่ใหญ่เป็นล าดบัตน้ๆ ของโลกเลยทเีดยีว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
พิเศษ! หลงัอาหารเยน็รสเลศิ เชญิทุกท่านรบัชมการแสดงพื้นเมอืง ณ พระราชวงันิโคลสั 
น าท่านสู่ท่ีพกั SOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY, ST. PETERSBURG หรือเทียบเท่า 
https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-vasilievsky 

https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-vasilievsky


 

 

วันที่สาม  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน - เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ร้านอีลีเซฟ ณ ถนน 
  ช้อปป้ิงเนฟสก้ี ปรอสเป็ค – ล่องเรือแม่น ้าเนวา 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่พระราชวงัแคทเธอรีน (ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท)ี เพื่อชม พระราชวงัแคทเธอ
รีน (ชมภายใน) ซึง่พระเจา้ปีเตอรม์หาราชรบัสัง่ใหส้รา้งเป็นที่พกัผอ่นในฤดูรอ้นของพระมเหสอีงค์โปรด 
คอื  พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ห้องที่มชีื่อเสยีงมากที่สุด ห้องอ าพนั (AMBER ROOM) ซึ่งประดบัด้วย
อ าพนัทัง้หมดอย่างวจิติรบรรจง เป็นหอ้งทีไ่ดร้บัการถวายจากกษตัรยิ์ของรสัเซยี ในฐานะทีเ่ป็นประเทศ
รว่มรบต่อตา้นสวเีดนในปี 1716 ต่อมาในยุคของพระนางแคทเธอรนีมหาราชไดท้รงต่อเติมหอ้งภาพ จดั
แสดงเป็นแผนผงัของพระราชวงัดว้ยศลิปะคลาสสกิ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท)ี เพื่อชม พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ 

(ชมภายใน) พระราชวงัฤดูรอ้นรมิฝัง่ทะเลบอลติคสรา้งในปีค.ศ. 1705 ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราชใช้
เป็นที่พกัผ่อนส าหรบัล่าสตัว์ในฤดูรอ้น หวงัให้งดงามยิ่งกว่าพระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรัง่เศส ซึ่งตกแต่ง
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอคและนีโอคลาสสิค ด้านนอกยงัมสีวนที่มปีระติมากรรมน ้าพุอันโดดเด่น
อลงัการดว้ยสทีองอร่ามและอุทยานพฤกษานานาพนัธุ์  จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ ร้านอีลีเซฟ ณ 
ถนนช้อปป้ิงเนฟสกี้ ปรอสเป็ค  เป็นถนนประวตัิศาสตร์ศูนย์กลางของเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก สรา้งโดย
พระเจา้ซารปี์เตอร์มหาราช เพื่อเป็นถนนสายหลกัไปยงัมอสโคว ์สองขา้งทางมสีถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
ในศตวรรษที่ 18-20 ทัง้ยงัเป็นที่ต ัง้ของย่านการคา้ พระราชวงั และโรงละครอีกดว้ย พิเศษ ให้ท่านได้
ล่องเรอืดืม่ด ่าความโรแมนตกิ ชมความงามยามค ่าคนืของสองฝัง่แมน่ ้าเนวาแห่งเซนต์ปีเตอรส์เบริก์ 

 **หมายเหตุ** หากบริษทัเรือไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท่าน
ละ 700 บาท 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านสู่ท่ีพกั SOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY, ST. PETERSBURG หรือเทียบเท่า 
https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-vasilievsky 
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วันที่ส่ี  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เข้าสู่กรุงมอสโคว์ >> SU 11 (10.40-11.55) - มอสโคว์ - ถนนคนเดินอาร์บัท -  
  ละครสัตว์  
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
10.40 น.  น าท่านออกเดนิทางสู ่กรงุมอสโคว ์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เท่ียวบินท่ี  SU 11  
11.55 น. เดนิทางถงึสนามบินเชเรเมเตียโว กรงุมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย หลงัจากผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่  กรงุมอสโคว ์ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางไปยงั ถนนคนเดินอารบ์ทั เป็นถนนคนเดนิความยาว 1.25 กม. เดมิเป็นเสน้ทางคา้ขาย

ของพ่อคา้ต่างเมอืง บรเิวณนี้จึงเคยเป็นที่อยู่ของชนชัน้ที่อยู่ของชนชัน้สูง ศลิปิน และนักปราชญ์ ช่วงปี 
1980 ไดร้บัการบรูณะใหก้ลายเป็นถนนคนเดนิและแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหมข่องมอสโคว ์ปัจจุบนัมทีัง้รา้น
ขายของทีร่ะลกึ และรา้นกาแฟอยู่เตม็สองขา้งทาง จากนัน้ใหท้่านไดส้มัผสัความสนุกสนานและตื่นตาตื่น
ใจกบัการแสดงคณะ ละครสตัว ์ตน้ฉบบัจากรสัเซยี ทัง้การแสดงสงิสาราสตัวแ์ละกายกรรม  
**หมายเหต*ุ* หากการแสดงละครสตัวม์กีารยกเลกิโดยไมไ่ดแ้จง้ล่วงหน้า บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิท่านละ 1,000 บาท 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าท่านสู่ท่ีพกั AZIMUT HOTEL MOSCOW OLYMPIC, MOSCOW หรือเทียบเท่า 
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-olympic-moscow/  

วันที่ห้า  มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหาร 
  เซนต์บาซิล - สุสานเลนิน - ห้างสรรพสินค้า GUM 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) (ชมภายใน) เป็นสญัลกัษณ์แห่งอ านาจและความยิ่งใหญ่
ของรฐัเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวตัิศาสตร์
รสัเซยีทีม่อีายุยาวนานกวา่ 850 ปี ทีป่ระทบัของพระเจ้าซารท์ุกพระองค ์จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์ม
หาราชทรงยา้ยไปนครปีเตอร์สเบริ์ก ปัจจุบนัเป็นทีป่ระชุมของรฐับาลและที่รบัรองแขกระดบัประมุขของ
ประเทศ จากนัน้พาท่านชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี (ชมภายใน) ซึง่เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรสัเซีย 
จดัแสดงพระราชสมบตัิและเครื่องราชกกุธภณัฑ์ ราชรช และศาสตราวุธต่างๆ ของพระเจ้าซาร์แห่ง
รสัเซยี รวมถงึหอ้งแสดงผลงานอญัมณี โดยชา่งฝีมอืกอ้งโลกอย่างแฟเบอร์เช ผูซ้ึง่ออกแบบเครื่องใช้ใน
ราชส านักหลายชิ้น ในสมยัร.5 นับเป็นหนึ่งในสามพิพิธภณัฑ์ที่เกบ็รวบรวมพระราชสมบตัขิองพระเจา้
แผน่ดนิไดอ้ย่างสมบรูณ์ทีส่ดุ นอกจากองักฤษและอหิรา่น  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านชม มหาวิหารเซนต์เซเวียร ์หรอืมหาวหิารโดมทอง เป็นโบสถ์นิกายออโธด๊อกซ์ทีส่งูทีสุ่ดในโลก 
ตัง้อยู่ร ิมฝัง่แม่น ้ ามอสควา สร้างขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้รสัเซียรบชนะฝรัง่เศสใน
สงครามได ้ต่อมาในสมยัของสตาลนิถูกท าลายเพื่อสรา้งเป็นพระราชวงั แต่ไมเ่สรจ็เพราะเกดิสงครามโลก
ครัง้ที ่2 ต่อมาถูกดดัแปลงใหเ้ป็นสระวา่ยน ้าทีใ่หญีส่ดุในโลกและในทา้ยทีสุ่ดปี 1990 มกีารระดมทุนสรา้ง
มหาวหิารขึ้นมาใหม่ ดงันัน้ที่นี่จึงเป็นที่รกัและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ซึ่งเป็นสถานที่หลกัในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากนัน้น าท่านชม จตัุรสัแดง ศูนย์กลางของเมอืงมอสโคว์ เป็นเวทีของ
เหตุการณ์ส าคญัในประวตัิศาสตรข์องรสัเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการชุมนุมทาง
การเมอืง สรา้งในสมยัศตวรรษที ่17 ปัจจุบนัสถานทีแ่ห่งนี้ใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ ค าวา่แดง มี
รากศพัท์ภาษาโบราณของชาวสลาฟวา่ KRANSY ซึง่หมายถงึความสวยงามและความรืน่เรงิ จากนัน้น า
ท่านชม มหาวิหารเซนต์บาซิล (ชมดา้นนอก) ซึ่งรบัส ัง่ให้สรา้งโดยพระเจ้าซาร์อีวานผูเ้หี้ยมโหด ใน
ศตวรรษที1่6 วา่กนัวา่สถาปนิกผูส้รา้งถูกควกัลูกตาออกหลงัจากสรา้งเสรจ็ เพื่อไมใ่หไ้ปสรา้งมหาวหิาร
งดงามแบบนี้ทีอ่ื่นไดอ้ีก วหิารแห่งนี้ประดบัดว้ยโดมหวัหอม 9 ยอดทีม่สีสีนัแตกต่างกนัราวกบัลูกกวาด 
ถูกออกแบบใหม้รีปูทรงคล้ายกบัเปลวไฟพุ่งขึน้สูท่อ้งฟ้า ไดร้บัการยกย่องว่างดงามไมม่โีบสถ์ใดเหมอืน 
และไดร้บัเลือกเป็นมรดกโลก UNESCO ในปี 1990 หลงัจากนัน้น าท่านชม สุสานเลนิน หลงัจากที่เล
นิน บดิาแห่งการปฏวิตัใินระบอบสงัคมนิยมเสยีชวีติลง กม็กีารตัง้สสุานไมข้ึน้ทีก่ลางจตัุรสั ภายหลงัอเลก็
ซี ชูเซฟไดอ้อกแบบสุสานโดยใชห้ินแกรนิตสแีดง เทา และด าในรูปร่างคล้ายปีระมดิขึ้น เพื่อให้เขา้กบั
พระราชวังเครมลินด้านหลัง ภายในมีโลงศพแก้วที่บรรจุร่างของเลนินอยู่ จากนัน้น าท่านไปยัง 
ห้างสรรพสินค้า Gum เป็นห้างสรรพสนิคา้ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ที่ต ัง้อยู่ในย่านจัตุรสั
แดง สรา้งในปีค.ศ. 1895 มคีวามสวยงามและโดดเดน่มาก ลกัษณะเป็นอาคารสงู 3 ชัน้ ปัจจุบนัเป็นห้าง
หรมูรีา้นคา้กวา่ 1,000 รา้น จ าหน่ายสนิคา้แทบทุกประเภท มทีัง้แบรนดเ์นมจาก ฝร ัง่เศษ อเมรกิา อติาล ี
เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม รวมไปถงึรา้นอาหาร คาเฟ่ และภตัตาคารอาหารมากมาย  

 
 
 
 



 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
น า ท่ า น สู่ ท่ี พ ั ก  AZIMUT HOTEL MOSCOW OLYMPIC, MOSCOW ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-olympic-moscow/ 

วันที่หก  ตลาดอิสเมลอฟสก้ี – สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพฯ >> TG 975 (18.40-07.30+1) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดอิสเมลอฟสกี ้ ตัง้อยู่ใกลก้ลบัอสิเมลอฟสกี ้ เครมลนิซึง่เป็นทีต่ ัง้ของพพิิธภณัฑ์
หลายแห่งอย่างพพิธิภณัฑ์วอดกา้หรอืพพิธิภณัฑข์นมปัง ตลาดแห่งนี้แบง่เป็นตลาดขายของมอืสองและ
ตลาดขายของทีร่ะลกึในราคาเบาๆ ของยอดฮติ ไดแ้ก ่ตุ๊กตาแมลู่กดก นาฬกิารสัเซยี ผา้คลุมไหล่อ าพนั 
ของทีร่ะลกึอื่นๆ อกีมากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน   
14.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานกรงุมอสโคว ์ เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และช้

อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี
18.40 น.  น าท่านเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 935 

วนัท่ีเจด็ กรงุเทพฯ 

07.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง : ธนัวาคม 29 – 4 มกราคม 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 84,900.- 58,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 80,900.- 54,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 76,500.- 53,500.- 

พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 8,900.- 8,900.- 
 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-olympic-moscow/


 

 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้้

เดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- ทางบรษิทัฯไม่มนี ้าดื่มบรกิาร  

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศแถบยโุรป ราคา

ตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกวา่ปกติ 

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ 

ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศ

ของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง,  ภยั

ธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 
อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบนิ และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง พรอ้มคนขบั และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชม./วนั 

- ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอด

การเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป 1 ท่าน 

- ค่า Coach Tax และค่าภาษผี่านเขา้เมอืงต่างๆ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ โดยเฉลีย่ 2 US ดอลลาร ์/ท่าน /วนั 

 



 

 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พรอ้มอาหาร

เชา้ โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภมูติ ่าและ

ราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร ์หรอื การ

ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นยา้ยเมอืงโดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็น

หลกั 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุและการเจบ็ป่วยใน วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยั

นิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรนัส ์จ ากดั 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, คา่ซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให้ เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม สมัภาระส่วนตวัจะอยูใ่นความดแูลของท่านเองตลอดการ

เดนิทาง 

ตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลกูคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผู้เดนิทาง

ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯวา่

สามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้ง

ด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 



 

 

- ในกรณีทีอ่อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทาง

ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนวา่สามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทน

ไดห้รอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้ง

เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงนี้เองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไมร่บัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จง

เหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางที่สนามบนิ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  

50 % ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขระหวา่งสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสาย

การบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณี

ท่านไมไ่ดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถ

น าขึน้เครื่องไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู ไม่

เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


