
 

 
  

     
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง ชมฟตุบอลโลก 2018 

นดัชงิชนะเลศิ & พธีิปิด  
ชมฟตุบอลโลกนดัชงิชนะเลศิและพธีิปิด ณ สนามลชุนกิ ิกรงุมอสโคว 

พรอ้มน าเท่ียวชมสองเมืองแบบเจาะลกึ มอสโคว – เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ 
11 - 17 กรกฎาคม 2561  โดยสายการบนิไทย   

 

DAY 1 กรงุเทพฯ – มอสโคว – เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์    
(วนัพธุที ่11 กรกฎาคม 2561) 

 

07.00 น. คณะเดนิทางทกุทา่นพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 
พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั กรณุาน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่หก้บัเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ เพือ่ตดิป้ายชือ่และ
ท าการเช็คอนิบัตรโดยสาร  จากนัน้รอรับหนังสอืเดนิทางและบัตรทีน่ั่งโดยสารเครือ่งบนิเพือ่ผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง 

 

10.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุมอสโคว ประเทศรสัเซยี โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 974 
15.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดโม เดโดโว กรงุมอสโคว ประเทศรสัเซยี  น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

และศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีป่ระเทศรัสเซยีชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  
  

  รอตอ่เครือ่งภายในประเทศเพือ่เดนิทางสู ่เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ 
รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยัระหวา่งรอขึน้เครือ่ง(Give Cash 30 USD.) 

 
 

19.05 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ โดย สายการบนิ ไซบเีรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่S7 5723 



20.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิพูลโคโว (Pulkovo International Airport) นครเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ และน าท่าน
รับสัมภาระเดนิทาง จากนัน้พบการตอ้นรับจากมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ (English Speaking Guide) และน าท่านเดนิ
ทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Holiday Inn Moskovskiye Vorota Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

 
 DAY 2 เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ – พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ – หมู่บา้นพชุกิ้น –   
   พระราชวงัแคทเธอรนี  

(วนัพฤหสัฯที ่12 กรกฎาคม 2561) 
 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม – International Buffet  
09.00 น. มเีสยีงลอืเสยีงเลา่อา้งวา่รัสเซยีเป็นประเทศทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  เราขออาสาน าท่านไปพสิจูน์และ

สมัผัสกบัสดุยอดศลิปกรรมอนัวจิติรอลงัการ...  น าทา่นน่ังเรอื Hydrofoil จากแมน่ ้าเนวาสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น 
   ปีเตอรฮ์อฟ ทางตอนใตข้องอา่วฟินแลนดห์่างจากเซนตปี์เตอรเ์บริก์ราว 29 กม. เป็นพระราชวังทีส่วยงามทีส่ดุ

ใหญโ่ตทีส่ดุในรัสเซยี พระเจา้ปีเตอรม์หาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งขึน้ดว้ยศลิปะผสมเรอเนสซองส-์บาร๊อค-คลาสสกิ 
โดยสถาปนกิ วศิวกร จติรกรและปฏมิากรทีม่ชี ือ่เสยีงหลายคน ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 10 ปี จนมคีวามสวยงาม
สมบรูณ์ทัง้ภายในอาคาร รวมทัง้ประตมิากรรมน ้าพแุละอทุยานพฤกษานานาพันธุท์ีด่า้นหนา้ของพระราชวัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืงรสัเซยี Romance Cafe 
13.00 น. ชว่งบ่ายยังเป็นรายการเก็บทัวรร์อบนอกเมอืง น าชม หมูบ่า้นพระเจา้ซาร ์หรอื หมูบ่า้นพุชกิน้ และเขา้ชม 

พระราชวงัแคทเธอรนี สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชทีม่อบใหก้บัมเหสอีงคโ์ปรดคอืพระนางแคทเธอรนีที ่1 
ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆทตีกแต่งอย่างสวยงามหรูหรานับรอ้ยหอ้ง หอ้งทีส่ าคัญและมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ด
และทกุคนจะไดช้มคอื หอ้งอ าพนั (Amber Room) ซึง่สรา้งและตกแตง่ดว้ยแร่อ าพันจ านวนมาก แต่เดมินัน้อยู่
ในพระราชวังชารล์อตเตนบวรก์ของปรัสเซยี ในปี ค.ศ.1716 พระเจา้ฟรดีรชิ วลิเฮลม์ที ่1 แหง่ปรัสเซยี ไดถ้วาย
ใหแ้ก่ปีเตอรม์หาราช หอ้งอ าพันนี้จงึถูกยา้ยมาทีป่ระเทศรัสเซยี แต่ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 กองทัพนาซี

เยอรมนไีดร้ือ้หอ้งอ าพันนีแ้ละสง่กลับไปยงัเคอนกิสแบรก์ในเยอรมัน จากนัน้หอ้งอ าพันนี้ก็หายสาบสญูไปอยา่ง
ไรร้อ่งรอยและเป็นความลับทีย่งัหาค าตอบไมพ่บจนถงึปัจจบุนันี.้..  

 

และในปี ค.ศ. 1979 ไดม้ีโครงการสรา้งหอ้งอ าพันขึน้มาใหม่ที ่พระราชวงัแคทเธอรนี  ใชเ้วลาสรา้งและ
ตกแตง่อยูห่ลายสบิปี โดยชา่งฝีมอืชาวรัสเซยี ในทีส่ดุหอ้งอ าพันแหง่ใหมน่ีก้็ไดเ้ปิดขึน้อกีครัง้ในปี ค.ศ. 2003 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี Ditay Restaurant 



20.30 น.  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Holiday Inn Moskovskiye Vorota Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
 
 
 

 DAY 3 เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – วิหารปีเตอร ์& ปอลล ์ 
  พระราชวงัฤดหูนาว – พพิธิภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ – Dinner with Show 
   (วนัศกุรท์ ี ่13 กรกฎาคม 2561) 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม – International Buffet 
น าท่านเทีย่วชมโดยรอบ นครเซ็นต ์ปีเตอรส์เบริก์ หรอืชือ่เดมิว่า เลนนิกราด  ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีม่คีวาม
สวยงามทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลกจนไดฉ้ายาว่า “ราชนิแีหง่ยุโรปเหนอื” ผ่านชม วหิารเลอืด ทีส่รา้งขึน้เพือ่
ระลกึถงึ พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่3 ผา่นชม มหาวหิารคาซาน ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 
 
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

            เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ 
 
 

น าทา่นเขา้ชม มหาวหิารเซ็นตไ์อแซค ทีอ่อกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส มองต ์แฟรร็์อง ใชเ้วลาสรา้งนาน
ถงึ 40 ปี ภายในวหิารประดับตกแต่งดว้ยหนิออ่น และมาลาไคทห์ลากส ียอดโดมท าดว้ยทองค าแผ่น หนักถงึ 
100 กโิลกรัม นับเป็นวหิารทรงโดมทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 3 ของโลก 
 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม วหิารปีเตอร ์& ปอล สรา้งขึน้ระหวา่งปีค.ศ 1712-1733 และตัง้ชือ่นี้เพือ่เป็นเกยีรติแ์ด่ผู ้
เผยแพร่ศาสนา นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอล ความส าคัญของวหิารแห่งนี้คอืเป็นที่เก็บพระศพของกษัตรยิ์
ราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จาก พระเจา้ปีเตอรม์หาราช เป็นพระองคแ์รกจนกระทั่งถงึกษัตรยิอ์งคส์ุดทา้ยคอื 
พระเจา้นโิคลสัที ่2  
 
                             มหาวหิารเซนต ์ไอแซ็ค                        
 
 
 
 
 
                                                                                             
                                                                                                วหิารปีเตอร ์& ปอล 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืงยโุรป Emelian Restaurant     
  บา่ย น าทา่นชมและสมัผัสความยิง่ใหญข่อง พระราชวงัฤดหูนาว  ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งตา่งๆจ านวน 1,050 หอ้ง 
  สถานทีแ่หง่นีเ้คยใชเ้ป็นทีรั่บรองพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลที ่5) เมือ่ครัง้เสด็จเยอืนเพือ่

เจรญิสัมพันธไมตรรีะหว่างไทยกับรัสเซยี  ปัจจุบันพระราชวังนี้ไดถู้กใชเ้ป็น พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ ที่เก็บ
รวบรวมและจัดแสดงวัตถุล ้าค่าจากทั่วโลกมากกว่า 3 ลา้นชิน้ อาทเิชน่ นาฬกิานกยงู, แจกันมาลาไคท์, วัตถุ
โบราณจากอยีปิต ์รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี,่ ปีกสัโซ และ แวนโกะ๊... 

 

                       Winter Palace                                                                   Hermitage Museum             
 
 
 
  
 
 

 
 

19.00 น. - ชมการแสดงพืน้เมอืงและวฒันธรรมของรสัเซยี (เสริฟ์ Snack และเครือ่งดืม่ระหวา่งชม) 
                   - รบัประทานอาหารค า่มือ้พเิศษ Gala Dinner ณ พระราชวงันโิคลสั 



21.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Holiday Inn Moskovskiye Vorota Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 DAY 4 เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ – มอสโคว – ตลาดอสิเมลอฟสกี้ – อารบตั สตรที –   
           ละครสตัว์บนัลอืโลก Russian Circus 

(วนัเสารท์ ี ่14 กรกฎาคม 2561) 
 

 

05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม – International Buffet 
06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟ 
06.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุมอสโคว โดยรถไฟดว่นความเร็วสงู 
10.43 น. เดนิทางถงึ กรงุมอสโคว 
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง Zarubezhie Restaurant  
บา่ย    น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดอสิเมลอฟสกี ้(Izmaillovsky Souvenir Market) แหล่งจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ

และสนิคา้ทั่วไป อาท ิเสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา งานไม ้งานแกะสลัก ตุ๊กตาแมล่กูดก รา้นอาหารและรา้นเครือ่งดืม่
มากมาย เป็นยา่นชอ้ปป้ิงยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วไทย 

 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชมและเดนิชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิ อารบตั สตรที (Arbat)  ซึง่เป็นแหล่งรวมของสนิคา้
จ าพวกงานฝีมอื งานศลิปะอันขึน้ชือ่ของมอสโก รวมทัง้สิง่ของเครือ่งใชต้่างๆใหช้มใหซ้ือ้มากมาย ถนนอารบัต 
มทีัง้ยา่นเกา่ และยา่นใหม ่มบีรรยากาศชวนใหเ้ดนิชมอยา่งยิง่  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                ถนนอารบตั                                                                          สนิคา้ทีร่ะลกึรสัเซยี 
 

17.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี Golden Dragon Restaurant  
19.00 น. น าทา่นเขา้ชม ละครสตัวบ์นัลอืโลก Russian Circus เพลดิเพลนิไปกับการแสดงละครสัตวแ์สนรูน้านาชนดิ

และการแสดงกายกรรมอนัตืน่เตน้เรา้ใจ อกีหนึง่ไฮไลทข์องรัสเซยีทีคุ่ณไมค่วรพลาด การแสดงจะแบง่ออกเป็น
2 ชว่ง ชว่งละ 45 นาท ีและพักอกี 15 นาท ีระหวา่งพักจะมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.30 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Intourist Kolomenskoye Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
 
 
 
 
 



 DAY 5 จตัุรสัแดง – วิหารสลีกูกวาด –  ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมท่ีหา้ง Gum   

                ชมฟตุบอลโลก 2018 นดัชงิชนะเลศิและพธีิปิดอนัยิง่ใหญ่    
(วนัอาทติยท์ ี ่15 กรกฏาคม 2561) 

 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม – International Buffet   
09.00 น.  น าท่านเทีย่วชม กรุงมอสโคว ์เมอืงหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซยี หนึง่ในประเทศมหาอ านาจทีย่ ิง่ใหญ่

ของโลก กรุงมอสโควเ์ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทางดา้นการเมอืงและการคา้แห่งหนึง่ของยุโรปมาตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจจุบัน จึงเ ป็นเมืองใหญ่ที่สวยงามและมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆชวนใหต้ิดตามคน้หามากมาย 
 

  น าทา่นชมยา่น จตัรุสัแดง ทีส่รา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่15 ตามพระราชด ารขิองพระเจา้อวีานมหาราชเพือ่ใช ้

เป็นจุดป้องกันพระราชวังเคลมลนิ  เป็นจัตุรัสกลางใจเมอืงและมคีวามส าคัญในประวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน 
พรอ้มกบัชม สสุานเลนนิ อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวคิและสหภาพโซเวยีตทีย่ ิง่ใหญร่ะดับต านาน และ
น าชม(เฉพาะดา้นนอก) วหิารเซ็นต ์เบซลิ ซึง่อยู่บรเิวณเดียวกับจัตุรัสแดง ดว้ยสถาปัตยกรรมและสสีันที่
สวยงามจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของกรงุมอสโควท์ีท่ั่วโลกพากนัเรยีกวา่ วหิารสลีกูกวาด   

 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

น าท่านชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้กุม (GUM) หา้งทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในกรุงมอสโคว ์กอ่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 
เป็นอาคารสวยงามสงู 3 ชัน้ ตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกันกับจัตุรัสแดง มรีา้นจ าหน่ายสนิคา้หลากหลายทัง้อปุโภค
บรโิภค ของทีร่ะลกึ รวมทัง้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมชัน้น าของยโุรป เชน่ เสือ้ผา้ น ้าหอม และเครือ่งส าอาง...  

 

13.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืงยโุรป Terrine Restaurant  
14.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่“Luzhniki Stadium” สนามแขง่ขนัฟุตบอลโลก 2018 นดัชงิชนะเลศิและจดัพธิปิีด 
  เป็นสนามทีม่คีวามจุ 81,000 ทีน่ั่ง สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1955 โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้ส ิน้ 450 วัน และเปิดใชอ้ยา่ง 

เป็นทางการเมือ่วันที ่31 กรกฎาคม ค.ศ.1956 หรอืเมือ่ 62 ปีทีผ่า่นมา  

    หมายเหต ุ: - ควรเดนิทางถงึสนามกอ่นการแขง่ขนั 3 ช ัว่โมง  
18.00 น.   
  
  
 
  
  

  

21.00 น.  บรกิารอาหารค า่ทีภ่ตัตาคารอาหารจนี Green Tea Restaurant  
22.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Intourist Kolomenskoye Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
  
 
 

http://www.stadiumguide.com/luzhniki/


 
 

  DAY 6 พระราชวงัเครมลนิ – สถานีรถไฟใตด้ิน – สแปรโ์รว์ฮิล – มหาวิหารโดมทอง –รงุ

เทพฯ 
(วนัจนัทรท์ ี ่16 กรกฏาคม 2561) 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม – International Buffet  
 

09.00 น. น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ สัญลักษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอันเป็นจุดก าเนดิแห่งประวัตศิาสตร์
รัสเซยีทีม่อีายยุาวนานกวา่ 850 ปี ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอร ์ซ ึง่เป็นทีเ่ก็บสมบัตลิ ้าค่าของกษัตรยิ์
รัสเซยี อนัไดแ้ก ่บลัลังกเ์พชร, บลัลังกง์าชา้ง,ราชรถทองค า, เครือ่งบรรณาการจากราชวงศต์า่งๆในยโุรปรวมถงึ
ไขอ่สีเตอรท์ีห่าชมไดย้าก  จากนัน้น าชม โบสถอ์สัสมัชนั (Assumpsion) เป็นโบสถท์ีส่รา้งทับลงบนโบสถ์
ไมห้ลังเก่าทีม่อียูก่่อนแลว้ เป็นสถานทีป่ระกอบพธิรีาชาภเิษก ถอืว่าเป็นวหิารหลวงทีส่ าคัญและใหญ่ทีสุ่ดใน   
พระราชวังเครมลนิ จากนัน้ชม ป้อมปืนใหญ,่หอระฆงัพระเจา้อวีาน และระฆงัยกัษ์ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 

จากนัน้น าเขา้ชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(METRO) สรา้งขึน้ใน ค.ศ.1931 ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น
สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิที่สวยทีสุ่ดในโลก ซึง่ในแต่ละสถานีจะมกีารตกแต่งทีส่วยงามดว้ยศลิปะตะวันตกหลาย
สไตลแ์ตกตา่งกนัไป ปัจจบุนักรงุมอสโควม์รีถไฟใตด้นิมากถงึ 11 สาย 156 สถาน ี 

 

               
 
 
 
 
 
 
                         พระราชวงัเครมลนิ                                                  สถานรีถไฟใดด้นิ                                              
                                                                                        

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืงรสัเซยี Mu-Mu Restaurant    
 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ (Sparrow Hills) หรอืเลนนิฮลิส ์ เป็นบรเิวณทีส่ามารถมองเห็น
ทัศนยีภาพของนครมอสโควทีอ่ยูเ่บือ้งลา่งไดโ้ดยรอบ จงึท าใหเ้ลนนิผูน้ าพรรคคอมมวินสิตใ์นอดตีเลอืกเนนิเขา
แหง่นีเ้ป็นทีต่ัง้บา้นพกัของตน ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยแหง่มอสโคว และเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุใน
มอสโควทีนั่กทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจมากเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว   

 

  จากนัน้น าท่านชม วหิารเซ็นต ์ซาเวยีร ์(St. Saviour Cathedral) หรอื มหาวหิารโดมทอง เป็นมหาวหิารที่
ใหญ่ทีส่ดุในรัสเซยี สรา้งในสมัยพระเจา้ Alexander ที ่1 เพือ่เฉลมิฉลองชัยชนะทีรั่สเซยีมเีหนือกองทัพของ 
จักรพรรดิน์โปเลยีนแหง่ฝร่ังเศส 

 
 
 
 
 
 
 

  
15.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ โดโม เดโดโว กรงุมอสโคว 
18.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG  975 
 
 DAY 7 กรงุเทพฯ   

(วนัองัคารที ่17 กรกฎาคม 2561) 
 
 

07.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจในการเดนิทาง 
 
 

********************** สิน้สดุการเดนิทาง********************** 
 



 

อตัราคา่บรกิาร    ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(Twin or Double Room)    ทา่นละ     440,000    บาท  

                            ผูใ้หญ ่พกัหอ้ง 3 เตยีง (Triple Room)            ทา่นละ         440,000      บาท  
                              ผูใ้หญ ่พกัหอ้งเดีย่ว (Single Room)                ทา่นละ         510,000      บาท  
 

                              เด็ก 1 คน พกักบัผูใ้หญ ่1 คน (1+1) มเีตยีง     ทา่นละ         430,000      บาท 

                              เด็ก 1 คน พกักบัผูใ้หญ ่2 คน (2+1) มเีตยีง      ทา่นละ         420,000       บาท 

                              หมายเหต ุ: ราคาเด็ก คอืผูม้อีายรุะหวา่ง 3–12 ขวบเต็ม 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับตลอดการเดนิทางในชัน้ประหยัด โดยสายการบนิไทย และรวมคา่ภาษีน ้ามัน–ภาษีสนามบนิ 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิเทีย่วบนิภายในประเทศในชัน้ประหยัด ตามทีร่ะบใุนรายการ และรวมคา่ภาษีน ้ามัน-ภาษีสนามบนิ 
- คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทางของสายการบนิทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม 
- คา่หอ้งพักในโรงแรม จ านวน 5 คนื รวมอาหารเชา้ International Breakfast Buffet ตามทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  
- คา่อาหารกลางวนัและเย็นแบบ High Standard ครบทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  
- การแสดงโชวล์ะครสตัว ์Russian Circus  
- การแสดงโชวพ์ืน้เมอืงพรอ้มอาหารค า่ Gala Dinner ที ่พระราชวงันโิคลัส 
- คา่พาหนะรถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทางทอ่งเทีย่ว และคา่พาหนะอืน่ๆ เชน่ เรอื ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่รถไฟดว่นความเร็วสงู เซน้ตปี์เตอรส์เบริก์ – มอสโคว 
- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 
- คา่ต ัว๋เขา้ชมการแขง่ขนัฟตุบอลโลกนดัชงิชนะเลศิพรอ้มพธิปิีดการแขง่ขนั * เป็นต ัว๋ชมในช ัน้ CAT 1 * 
- คา่หัวหนา้ทัวร ์(ประสบการณ์สงู) น าทางจากกรงุเทพฯ และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
- คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ (ภาษาอังกฤษ) น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
- คา่ทปิพนักงานขบัรถน าเทีย่ว มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขนกระเป๋าในโรงแรม (เฉลีย่รวมวนัละ 15 USD) 
- คา่ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตกุารเดนิทางแบบรายบคุคลกบั Travel Guard แผน B คุม้ครองดงันี ้ 
   1.การเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สญูเสยีสายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิจากอบุัตเิหต ุวงเงนิ 4,000,000 บาท  
   2.คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ จากอบุตัเิหต ุหรอืการเจ็บป่วย วงเงนิ 3,000,000 บาท  
   3.คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยหลังการรักษาในตา่งประเทศวงเงนิ 150,000 บาท  
   4.คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางของญาตเิพือ่เยีย่มผูป่้วยทีโ่รงพยาบาล วงเงนิ 150,000 บาท  
   5.คา่ชดเชยรายวนัส าหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผูป่้วยใน วงเงนิ 15,000 บาท  
   6.คา่เคลือ่นยา้ยเพือ่รักษาฉุกเฉนิหรอืกลับประเทศไทยรวมทัง้คา่ใชจ้า่ยการสง่ศพ-กระดกู วงเงนิ 4,000,000 บาท 
   7.คา่ชดเชยความรับผดิตอ่บคุคลภายนอก วงเงนิ 3,000,000 บาท  
   8.คา่ชดเชยการเลือ่น การบอกเลกิการเดนิทาง การลดวนัเดนิทาง รวมถงึการจีเ้ครือ่งบนิ จา่ยตามคา่เสยีหายจรงิ  
   9.คา่ชดเชยการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรัพยส์นิสว่นตัว วงเงนิ 40,000 บาท  
 10.คา่ชดเชยการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางหรอืทรัพยส์นิสว่นตัวจากภัยธรรมชาต ิวงเงนิ 25,000 บาท  
 11.คา่ชดเชยความคุม้ครองเอกสารเดนิทาง เชน่ คา่ด าเนนิการกรณีหนังสอืเดนิทางสญูหาย วงเงนิ 20,000 บาท      
 12.คา่ชดเชยตอ่การลา่ชา้ของกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง วงเงนิ 25,000 บาท  
 13.คา่ชดเชยการพลาดเทีย่วบนิ วงเงนิ 10,000 บาท / คา่ชดเชยตอ่การลา่ชา้ในการเดนิทาง วงเงนิ 25,000 บาท  
 14.คา่ชดเชยและความคุม้ครองอปุกรณ์กอลฟ์ และการท าโฮลอนิวนั ในการเลน่กอลฟ์ วงเงนิ 10,000 บาท  
     หมายเหต ุ: คา่ชดเชยและผลประโยชนทั์ง้หลายเป็นไปตามเงือ่นไขและรายละเอยีดของกรมธรรม ์ 
 
บรกิารพเิศษ  
- รบัของทีร่ะลกึสดุพเิศษมลูคา่ 3,500 บาท (เลอืกได ้1 รายการ) 

 กระเป๋าเป้สะพายหลงั Adidas ดไีซดส์ไตลล์ า้ๆแบบสปอรต์  
 เส ือ้ฟตุบอล Adidas ของทมีชาตทิีค่ณุชืน่ชอบ  

 

- ฟร ีPocket WIFI ไมพ่ลาดทกุการ เช็ค แชต๊ แชร ์ 
 4G Full speed unlimited เน็ตเต็มสปีดไมล่ดความเร็ว ไมจ่ ากดัตลอดวนั  
 บรกิาร 1 เครือ่ง ตอ่ผูเ้ดนิทาง 5 คน  

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
- คา่ธรรมเนยีมการขอหนังสอืเดนิทาง 
- คา่น ้าหนักสว่นเกนิจากทีก่ าหนดไวข้องกระเป๋าหรอืสมัภาระเดนิทางทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ 
- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆของผูเ้ดนิทางเอง เชน่ คา่โทรศัพท ์
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก, คา่ซกัรดี, คา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีผู่เ้ดนิทางสัง่เอง เป็นตน้ 
- คา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กดิขึน้จากเหตสุดุวสิยัเหนอืการควบคมุตา่งๆระหวา่งการเดนิทางโดยทีไ่มไ่ดม้สีาเหตมุาจากความ 
  ผดิพลาดหรอืบกพรอ่งของผูจั้ดการเดนิทาง การเกดิเหตปุระทว้ง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิหรอืสงคราม เป็นตน้ 
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (เฉพาะคา่ใชจ้า่ยในตาราง ทีร่ะบวุา่ไมร่วม) 
 
เง ือ่นไขการจอง – ส ารองทีน่ ัง่  
- สง่ใบจองพรอ้มกรอกรายละเอยีดมายังบรษัิท 
- ช าระเงนิจองทันท ีจ านวน 100,000 บาท ณ วันทีท่ าการจอง-ส ารองทีน่ั่ง  
- ช าระคา่บรกิารงวดที ่2 จ านวน 170,000 บาท ภายในวนัที ่30 ตลุาคม 2560  
- ช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดจ านวน 170,000 บาท ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2561  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
- แจง้ยกเลกิ กอ่นวนัที ่9 มนีาคม 2561 หักคา่มัดจ าทีช่ าระแลว้ คนละ 90,000 บาท  
- แจง้ยกเลกิ ระหวา่งวนัที ่  9 มนีาคม – 9 เมษายน 2561        หักคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ คนละ 200,000 บาท  
- แจง้ยกเลกิ ระหวา่งวนัที ่10 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2561  หักคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ คนละ 300,000 บาท  
- แจง้ยกเลกิ ต า่กวา่ 60 วนั กอ่นถงึวนัการเดนิทาง (หลัง 10 พฤษภาคม 2561) หักคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เต็ม 100 %  

 
เก ีย่วกบัหนงัสอืเดนิทาง 
- นักทอ่งเทีย่วชาวไทยทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศรัสเซยีตอ้งมอีายหุนังสอืเดนิทางเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนเต็ม 
  โดยนับจากวนัสดุทา้ยทีเ่ดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย 
 
เกีย่วกบัการขอวซีา่ส าหรบัการเดนิทาง 
- นักทอ่งเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศรัสเซยีไมเ่กนิ 30 วนั ไมต่อ้งท าการขอวซีา่ (ไดรั้บการยกเวน้) 
 

 
 
 

กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางท ัง้หมดไมถ่งึ 10 คน ผูจ้ดัการเดนิทางขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง 

โดยบรษิทัจะคนืเงนิคา่มดัจ าหรอืคา่บรกิารเต็มตามจ านวนเงนิทีผู่เ้ดนิทางไดช้ าระไวก้อ่นหนา้แลว้ 

 
 
 

 
 


