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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)  
11.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย อนิเตอร์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล  
 หรือสั้นๆ วา่  HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่
หา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  [ICAO] 

  หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้ 
 และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

14.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) ประเทศรัสเซีย (Russia) โดยเท่ียวบินท่ี TG 974 (ใช้เวลาเดินทาง 9 ช่ัวโมง  
 45 นาที) 
19.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว “Domodedovo International Airport” กรุงมอสโคว์ (Moscow)  
 ประเทศรัสเซีย (Russia) หลงัผา่นพิธีการศุลกากรแลว้ รถโคช้น าคณะเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

พกัค้าง ณ  Holiday Inn Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)  กรุงมอสโคว์ – เซอร์กาเยฟโปสาด – กรุงมอสโคว์ 

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางออกนอกเมืองสกัเลก็นอ้ย สู่ เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด (Sergiev Posad) (ระยะทาง 75 กิโลเมตรใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ) หรือ ท่ีคนไทยรู้จกักนัในช่ือ เมืองซากอร์ส (Zagorsk)  เมืองท่ีมีความโดดเด่น 
 ทางดา้นสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยั ศตวรรษท่ี 15-18 น าท่านชม เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด (Sergiev  

 Posad) เมืองเลก็ๆ ท่ีเงียบสงบ สถานท่ีแรกคือ ชม ศาสนาสถานทรินิตีข้องเซนต์เซอร์เจยีส “Trinity Monastery of  

 St. Sergius” โดยอารามถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 14 เพ่ือเป็นเกียรติแด่ นกับุญเซนตเ์ซอร์เจียส ปัจจุบนัอารามแห่งน้ี 

 ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมชาวคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน รัสเซีย (Russia) เป็นท่ีฝังศพของบอริส โกดูนอฟ  
 น าท่านเขา้ชม ศาสนาสถานทรินติีข้องเซนต์เซอร์เจยีส “Trinity Monastery of St. Sergius” ซ่ึงภายในมีส่ิง 
 ส าคญัภายในมากมาย น าท่านเดินดูไปพร้อมๆ กนั เร่ิมจากโบสถท่ี์ส าคญัท่ีสุดในท่ีแห่งน้ี นัน่ก็คือ โบสถ์โฮล ีทรีนิตี ้“Holy  

 Trinity Monastery” ซ่ึงเป็นโบสถแ์ห่งแรกของเมือง อีกทั้งยงัเป็นท่ีฝังศพของนกับุญเซอร์เจียส อีกดว้ย แต่เดิมโบสถ ์
 หลงัน้ีสร้างดว้ยไม ้และหลงัจากท่ีมีการร้ือและขดุพ้ืนเพ่ือก่อสร้างเป็นโบสถปู์น ก็ไดข้ดุไปพบกบัศพของนกับุญเซอร์เจียส  
 ซ่ึงไม่เน่าเป่ือยอยูข่า้งใตน้ั้นดว้ย  ออกมาจาก โบสถ์โฮล ีทรีนิตี ้“Holy Trinity Monastery” แลว้ น าท่านตรงมายงั  
 โบสถ์อสัสัมชัญ  “Cathedral of the Assumption” โบสถส์ าคญัอีกแห่งหน่ึง ภายในโบสถแ์ห่งน้ีมีโลงศพของ 
 นกับวชส าคญัๆ อยูม่ากมาย มีภาพวาดไอคอน และโคมไฟระยา้สวยงามมากเช่นกนั  ออกมาดา้นนอก แลว้มองไปทาง 
 ดา้นหนา้ก็จะเห็นอาคารสามชั้นสีแดงสวยงาม นัน่ก็คือ สุสานของพระเจ้าซาร์และครอบครัว “Tsars’ Apartments”  

 และใกล้ๆ  กนันั้นก็จะเป็น บ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ  “Holy Spring” ซ่ึงมีต านานวา่ไวว้า่มีชายตาบอดไดม้าลา้งหนา้ท่ีตาน ้ าแห่งน้ี 
 แลว้ท าใหต้าท่ีบอดสามารถมองเห็นไดอี้กคร้ัง จึงมีผูค้นมากมายท่ีตอ้งการไดน้ ้ าจากท่ีน่ีไปด่ืมกินเพ่ือความเป็นมงคล ดงันั้น 
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 จึงมีการต่อน ้ าจากตาน ้ านั้นข้ึนมาเป็นน ้ าพ ุจากนั้นไปดูส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในศาสนสถานแห่งน้ีบา้ง นัน่ก็คือ หอระฆงั  
 “The Bell Tower” สีเขียวอ่อนสบายตาท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระนางแคทเธอรีนมหาราช หอระฆงั “The Bell  

 Tower” น้ีก็สร้างเลียนแบบ หอระฆงั “The Bell Tower” ท่ีพระราชวงัเครมลนิ “Kremlin Palace” อีกเช่นกนั  
 และมีนาฬิกาติดอยูบ่นยอดดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลางของ ประเทศรัสเซีย (Russia)  
 ภายหลงัจากการเปิดประเทศ นบัเป็นเมืองหลวงท่ีเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วท่ีสุดอีกเมืองหน่ึงของโลก จากการจดัอนัดบัเม่ือ 
 ไม่นานมาน้ี (ระยะทาง 75 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) น าท่านสมัผสับรรยากาศแบบชาวมอสโคว ์ 
 ดว้ยการนัง่รถไฟใตดิ้น เพื่อไปชม สถานีรถไฟใต้ดนิ “Metro Station” ใน กรุงมอสโคว์ (Moscow) เร่ิมก่อสร้างใน  
 พ.ศ.  2474 ตามโครงการพฒันาประเทศของโจเซฟ สตาลิน ใชก้ าลงัทหารประชาชนราว 13,000 คน และไม่มีประเทศใดใน 
 โลกท่ีจะสร้าง สถานีรถไฟใต้ดนิ “Metro Station” ไดง้ดงามประณีตเท่าใน กรุงมอสโคว์  (Moscow) สาเหตุเพราะ 
 พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่ง โซเวยีต (Soviet) ตอ้งการแสดงความยิง่ใหญ่ โฆษณาชวนเช่ือใหป้ระชาชนช่ืนชอบในพรรค  
 ยกยอ่งผูน้ าพรรค และวรีบุรุษสงครามตอ้งการบอกเล่า เร่ืองราวการปฏิวติั การต่อสู ้และชีวติความเป็นอยูป่ระจ าวนัของชาว 
 โซเวยีต ใหเ้กิดความรักชาติ และภาคภูมิใจในชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แลว้ใหอิ้สระท่านไดเ้ลือกซ้ือส้ินคา้หลากหลายชนิด กนัท่ี ตลาดอสิมายลอฟกี ้“Izmailovsky Market” ตลาดขาย 
 สินคา้พ้ืนเมืองซ่ึงท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเช่น ตุก๊ตา 
 มาทรอชกา้ (แม่ลูกดก)  ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกญุแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ  
 อีกมากมาย 
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17.00 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารน าท่านชมความน่ารัก กบัการแสดงละครสตัว ์รัสเซ่ียนเซอร์คสั “Russian Circus” การแสดงอนัน่าท่ึงของ 
 สตัวแ์สนรู้ท่ีไดรั้บการฝึกหดัมาเป็นอยา่งดี  

*** ขอสงวนสิทธ์ิในกรณี ละครสัตว์งดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิให้ท่านละ 1,000 บาท *** 
พกัค้าง ณ  Holiday Inn Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  กรุงมอสโคว์ 

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม กรุงมอสโคว์ (Moscow) กนัท่ี ยอดเขาสแปโรว์ “Sparrow Hill” ท่ีเป็นเนินเขาขนาดใหญ่ไม่สูงมาก เป็น 
 สถานท่ียอดนิยม ส าหรับการชมววิทิวทศัน์อนัวา้งไกลสวยงามของ กรุงมอสโคว์ (Moscow) อยา่งสุดลูกหูลูกตา ใกล้ๆ   
 กนันั้น ท่านจะสงัเกตเห็นอาคารสูงยอดแหลมในแบบของสตาลิน ซ่ึงมีอยู ่7 อาคารดว้ยกนั เรียกวา่  The Seven  

 Stalinist-Gothic อาคารท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาอาคารทั้ง 7 ก็คือ อาคารดา้นตรงขา้มลานชมววิ นั้นคืออาคารของ  
 มหาวทิยาลยัมอสโคว์ “Moscow University” สร้างในสมยัสตาลิน สร้างเสร็จใน พ.ศ. 2496 สูงถึง 36 ชั้น บรรดา 
 ผูน้ า รัสเซีย (Russia) และผูมี้ช่ือเสียง ลว้นแลว้แต่เป็นศิษยเ์ก่าของมหาวทิยาลยัแห่งน้ี แลว้น าท่านนัง่รถชมเมืองไปเร่ือยๆ  
 จะเห็น วหิารคริสต์ เดอะ ชาวอย “Cathedral of Christ the Savior” วหิารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน กรุงมอสโคว์  
 (Moscow) มีความหมายวา่ วิหารแห่งพระเยซูคริสต ์ผูไ้ถ่บาป สร้างในปี พ.ศ. 2382 เสร็จใน พ.ศ. 2426 ใชเ้วลาในการ 
 ก่อสร้างถึง 44 ปี โดย วหิารคริสต์ เดอะ ชาวอย  “Cathedral of Christ The Savior” ตั้งอยูใ่จกลางเมืองติดกบั  
 แม่น า้มอสโคว์ “Moscow River” วหิารแห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนาโปเลียน โดยพระเจา้ 
 ซาร์อเลก็ซานท่ี 1 แลว้ไปต่อกนัท่ี พระราชวงัเครมลนิ “Kremlin Palace” สญัลกัษณ์แห่งอดีตอนัยิง่ใหญ่ ศูนยก์ลาง 
 แห่งประวติัศาสตร์ น าท่านเขา้สู่บริเวณ พระราชวงัเครมลนิ “Kremlin Palace” หลงัจากเดินผา่นสะพานดาวเขา้มา 
 จุดแรกคือ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ “The Tsar’s Cannon” ท่ีตั้งตระหง่านอยูด่า้นหนา้ เดินมาไดส้กัพกัก็มาถึงบริเวณท่ี 
 เรียกกนัวา่ จตัุรัสวหิาร “Cathedral Square” เป็นบริเวณท่ีมีวหิารรวมกนัหลายแห่ง อาทิ วหิารอนันนัซิเอช่ัน  
 “Annunciation Cathedral” ตรงขา้มกบัวหิารน้ีก็จะเป็น วหิารอสัสัมชัญ “Assumption Cathedral” วหิาร 
 ท่ีถือวา่มีความส าคญัท่ีสุดในพระราชวงัเครมลนิ “Kremlin Palace” เพราะเป็นสถานท่ีประกอบพิธีส าคญัต่างๆ ของ 
 ราชวงศรั์สเซีย  
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่บริเวณ จตัุรัสแดง “Red Square” หวัใจของ กรุงมอสโคว์ (Moscow) และของประเทศ เคยใชเ้ป็นท่ี 
 ชุมนุมทางทหารในยคุของ สหภาพโซเวยีต (Soviet) ถือเป็นเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนท่ีน่ี พดูถึง จตัุรัสแดง “Red  

 Square” ดว้ยสถาปัตยกรรมรอบๆ จตัุรัสแดง “Red Square” ดว้ยอาคารรอบๆ เป็นสีแดง จึงถูกเรียกวา่ จตัุรัสแดง  
 “Red Square” สีแดงในท่ีน้ีชาวรัสเซียหมายถึงส่ิงสวยงาม แต่ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของคนจากทัว่ทุก 
 มุมโลก และยงัใชใ้นการเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสต่างไม่วา่จะเป็น วนัข้ึนปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึก 
 สงครามโลกคร้ังท่ี 2 อีกดว้ย บริเวณโดยรอบ จตัุรัสแดง “Red Square” ยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อาทิ พระราชวงั 
 เครมลนิ “Kremlin Palace” ห้างสรรพสินค้ากมุ “Gum” หา้งเก่าแห่งของ ประเทศรัสเซีย  (Russia) และ โบสถ์ 
 เซ็นต์บาซิล  “St. Basil Cathedral” สถาปัตยกรรมท่ีแสนวจิิตรพิสดารงดงามแปลกตา ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้อีวาน 
 จอมโหดในศตวรรษท่ี 16  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชยัชนะของทหารรัสเซียในการยดึครอง แคว้นคาซาน (Kazan)  
 พพิธิภัณฑ์ประวตัศิาสตร์ “Historical Museum” อนุสรณ์สถานเลนิน “Lenin Mausoleum” ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญั 
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 ของ ประเทศรัสเซีย  (Russia) อิสระท่านเดินชม จตัุรัสแดง “Red Square” ซ่ึงถือเป็นลานท่ีมีกิจกรรมและมีคนมา 
 เท่ียวมากท่ีสุดของ กรุงมอสโคว์ (Moscow)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัค้าง ณ  Holiday Inn Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (4) กรุงมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
05.30 น. อาหารเช้าแบบปิกนิก 
 น าท่านออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St Petersburg) โดยรถไฟด่วน “Sapsan Train” รถไฟความเร็ว 
 สูง โดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ในการเดินทางระหวา่ง  
 กรุงมอสโคว์ (Moscow) และ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St Petersburg) เมืองท่าท่ีส าคญัของ รัสเซีย (Russia)  
 เป็นจุดศูนยก์ลางแห่งความเจริญอนัเก่าแก่รวมไปถึงการวางนโยบายการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทส าคญัในทาง 
 ประวติัศาสตร์ มีเน้ือท่ีใหญ่โตกวา้งขวางถึง 606 ตารางกิโลเมตร แวดลอ้มประกอบไปดว้ยเกาะถึง 44 เกาะ เช่ือมต่อดว้ย 
 แม่น ้ าล าคลองอีก 86 สาย ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของรัสเซีย (Russia) อยูป่าก แม่น า้เนวา “Neva River”  

 ริมอ่าวฟินแลนด์ “Gulf of Finland” ในคาบ ทะเลบอลตกิ “Baltic Sea” สมยัท่ีเคยเรืองอ านาจถูกขนานนามวา่  
 “หน้าต่างของยโุรป” เป็นเมืองหน่ึงท่ีมีความสวยงาม มีความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม และเป็นศูนยก์ลางทางตรรกศาสตร์  
 มีความงดงามและสมบูรณ์แบบท่ีมากท่ีสุดทางดา้นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และผงัเมือง 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านไปเขา้ชม พระราชวงัฤดูร้อน เปโตรควาเรสต์  “Peterhof Palace” พระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร และ 
 เป็นท่ีหน่ึงของความใหญ่โตท่ีสุดในรัสเซีย  (Russia) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น ถึงการสืบทอดประเพณีแห่งสากล รวมทั้ง 
 ความส าเร็จ ความกลา้หาญและความเก่งกาจ ดว้ยตวัอยา่งของกลุ่ม สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและกลุ่มวศิวกรรมท่ี 
 สอดสานความงามของศิลปะเขา้กบัภูมิประเทศท่ีสวยงาม ท่ีตั้งอยูท่างริมฝ่ัง ทะเลบอลตกิ “Baltic Sea” จึงท าให ้
 พระราชวงัแห่งน้ีจดัวา่เป็นรูปแบบและเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดของการออกแบบพระราชวงัและสวนท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดและ 
 นบัเป็นหน่ึงในบรรดาสุด  ยอดท่ีสุดของสถาปัตยกรรมของโลก ภายในเตม็ไปดว้ยหอ้งหบั และ ท้องพระโรง “Throne  

 Rooms” มากมาย ประดบัดว้ยจิตรกรรมอนัตระการตาไม่วา่จะเป็น ห้องบอลรูม “The State Rooms” ห้องท้อง 
 พระโรง “Throne Rooms” ขา้วของทุกช้ินท่ีจดัวางอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ี ชวนใหต่ื้นตาต่ืนใจกบัประติมากรรมอนั 
 วจิิตรบรรจงถูกตกแต่งไวอ้ยา่งงดงาม เม่ือเดินลงบนัไดมาดา้นหนา้ทุกท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบัประติมากรรมน ้ าพสุุด 
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 อลงัการดว้ยทองเหลืองอร่ามพร้อมอุทยานพฤกษานานาพนัธ์ุใหค้วามร่มร่ืนไดอ้ยา่งลงตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัค้างคืน ณ  Park Inn Pribaltiyskaya Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางกนัเลก็นอ้ย เขา้สู่ ซาร์สกาเยเซโล “Tsarskoe Selo” พระราชวงัท่ีงดงามลอ้มรอบไปดว้ยสวนขนาด 
 ใหญ่ อาคารท่ีงดงามท่ีสุดและเป็นจุดเด่นไดแ้ก่ พระราชวงัแคทเธอรีน “Catherine’s Palace” ท่ีสวยงามแห่งหน่ึงใน  
 รัสเซีย (Russia) สะดุดตาดว้ยหอ้งต่างๆ นบัร้อยท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส อาคารความยาวกวา่ 300 เมตร  
 แบบดั้งเดิมของพระราชวงัถูกออกแบบโดยสถาปนิกอิตาเลียน ดงันั้น การออกแบบจะเนน้ในเร่ืองความสง่างาม อ่อนชอ้ย  
 และหรูหรา ภายนอกจะเลือกใชเ้ฉพาะสีฟ้าสดใส ตดัสีขาว เนน้งานปูนป้ันประดบัเสาและหวัเสาดว้ยสีทอง แต่พระนาง 
 แคทเธอรีน มหาราชตอ้งการเห็นความแตกต่าง ส าหรับการตกแต่งภายใน จึงทรงมอบหมายใหส้ถาปนิกคนโปรด ชาร์ล  
 คาเมรอน เป็นคนแกแ้บบดั้งเดิมของ ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี บางส่วน พระราชวงัแห่งน้ีจึงเป็นเคร่ืองรับประกนัผลงาน 
 ของเขาไดเ้ป็นอยา่งดี 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านผา่นชม วหิารเซ็นต์ไอแซค “St Isaac’Catheral” เป็นวหิารท่ีมีความยิง่ใหญ่ล ้าค่าดว้ยยอดโดมท่ีท าดว้ยทองค า 
 บริสุทธ์ิน ้ าหนกัถึง 100 กิโลกรัมอยา่งงดงาม และยงัเป็นโดมท่ีสูงเป็นอนัดบัสามของโลกอีกดว้ย ซ่ึงตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู ่ 
 ณ ใจกลางเมือง ผลงานของสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ใชเ้วลาออกแบบและก่อสร้างนานถึง 40 ปี โดยใชแ้รงงานกวา่ 400,000 คน  
 จากนั้นไปต่อกนัท่ี  เกาะวาซิลเยฟกี ้“Vasilyevsky Island” เป็นเกาะเลก็ๆท่ีมีช่ือเสียงของ นครเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก  
 (St Petersburg) ส าหรับ เกาะวาซิลเยฟกี ้“Vasilyevsky Island” ถือวา่เป็นสถานท่ีตั้งขององคก์รส าคญัๆ หลาย 
 แห่ง ไม่วา่จะเป็นท่ีตั้งของ สถาบนัวจิยัทางวทิยาศาสตร์ “Academy of Sciences” สถาบันทางศิลปะ “Academy  

 of Arts” มหาวทิยาลยัพุชกิน้เฮ้าส์ “Pushkin House” หรือสถาบันทางอกัษรศาสตร์ “The Institute of  

 Russian Literature” พพิธิภัณฑ์ธรรมชาตวิทิยา “Zoological Museum” อาคารตลาดหลกัทรัพย์ “Stock  

 Exchange” ซ่ึงแต่ละแห่งลว้นมีความโดดเด่นไม่แพก้นั และท่ีดูสะดุดตาเป็นพิเศษ ก็คงเป็น เสาหินสีแดงคู่ขนาดใหญ่  
 “The Rostal Column” ท่ีตั้งตระหง่านอยูริ่มท่าเรือของเกาะ โดยเรามีจุดหมายอยูท่ี่ ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล “Peter  

 and Paul Fortress” ส่ิงก่อสร้างท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St Petersburg) ในอดีตไดเ้คยใชเ้ป็น 

 ท่ีคุมขงันกัโทษในสมยัพระเจา้ซาร์ สร้างในปี ค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงคราม ดว้ย ศิลปะแบบบารอกเพื่อใชเ้ป็น 
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 ป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วน วหิารปีเตอร์ แอนด์ พอล  
 “Cathedral SS Peter and Paul” เร่ิมสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1712 ดว้ยการ ตั้งช่ือวหิารแห่งน้ีเพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่ นกับุญ 
 ปีเตอร์ และนกับุญพอล เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุด 
 ของเมือง และหา้มสร้างส่ิงก่อสร้างใดสูงกวา่ และวหิารแห่งน้ีเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ 
 ปีเตอร์มหาราชเป็นองคแ์รก บริเวณโดยรอบมี โรงงานผลิตเหรียญ และ ท่ีขงัคุกนกัโทษทางการเมือง โดยนกัโทษคนแรกคือ  
 เจา้ชายอเลก็ซิส พระโอรสของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เน่ืองจากมีความคิดเห็นขดัแยง้กบัพระองคม์าโดยตลอดและ เจา้ชายก็ 
 ถูกฆาตกรรมในคุกน้ีดว้ย จากนั้นผา่นชม เรือรบหลวงออโรร่า “Cruise Aurora” เรือรบโบราณท่ีพา่ยแพก้ลบัมาในช่วง 
 สงคราม 
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัค้างคืน ณ  Park Inn Pribaltiyskaya Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพฯ 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดูหนาว “The Hermitage Palace” ท่ีประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ 
 มากกวา่พนัหอ้ง ณ สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยอืนของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรี ไทย  
 และรัสเซีย  (Thailand & Russia) พร้อมทั้งทรงร่วมพระฉายกบัพระเจา้ซาร์นิโคลสั ท่ี 2 ของรัสเซีย  (Russia)  
 อีกดว้ย เดินเขา้หอ้งนั้นออกหอ้งน้ี จากหนาวกลายเป็นร้อน แต่ละหอ้งท่ีแวะเวยีนเขา้ไป ลว้นถูกตกแต่งไวอ้ยา่งวจิิตร 
 ตระการตา ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็น พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ “The Hermitage” ท่ีเก็บรวบรวมส่ิงของล ้าค่า 
 จากทัว่โลกกวา่ 3 ลา้นช้ิน แต่ท่ีดูแลว้อศัจรรยใ์จ คงเป็นหอ้งโถงใหญ่ท่ีมีลวดลายบนเพดานกบับนพ้ืนหอ้งเป็นลายเดียวกนั 
 รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวนิซ่ี, ปีกสัโซ, แรมบรันด,์ แวนโก และอีกมากมายใหไ้ดช่ื้นชม 
 เป็นส่ิงท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาถึงพระราชวงัแห่งน้ี 
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานปูลโกโว “Pulkovo Airport” เพื่อเตรียมเดินทางกลบั 
17.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) โดยเท่ียวบินท่ี S7 050 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
18.35 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว “Domodedovo International Airport” กรุงมอสโคว์ (Moscow)  
 รอเปล่ียนเท่ียวบิน 
22.05 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี  TG 975 (ใช้เวลาเดินทาง 9 ช่ัวโมง 5 นาที)  
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7)  กรุงเทพฯ 

11.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok) พร้อมดว้ยความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
 

 
 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 วนั
 และยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
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- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน 
 เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยัอาทิการล่าชา้ของสายการบินการนดัหยดุงาน, 
 ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตฯุลฯทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบและท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่มีการ
 ตกลงกบัพนกังานขาย 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดหากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการแลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด
 ประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศโปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อนหากท่าน
 ออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนในกรณีท่ีท่าน
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือการเขา้เมือง อนั
 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมืองฯลฯ 
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่       ท่านละ  76,900.- บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน   ท่านละ  75,900.- บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน     ท่านละ  72,000.- บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่)      ท่านละ  26,000.- บาท 
พกัเดีย่วเพิม่        ท่านละ  10,000.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 
 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทยอนิเตอร์  เสน้ทาง กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ   
** Tax – Insurance – Fuel Charge** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือนเมษายน 2562 

2. สายการบินภายในประเทศ เสน้ทาง เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ 
3. รถไฟด่วนภายในประเทศเสน้ทาง มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบร์ิก  
4. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
5. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน จ านวน 5 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
6. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  น าท่านเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
8. ค่าทปิคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
9. อาหารปรับเมนูดกีว่าปกต ิรวมเป็นอาหารกลางวนั 5 มื้อ และอาหารค า่ 4 มื้อ   
10. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
11. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตรุะหว่าง

การเดนิทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัในโรงแรม อาท ิค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารทีส่ั่งมาทานในห้องพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารทีส่ั่งพเิศษในร้านอาหาร ทีน่อกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน า้มนัและภาษีต่างๆ หากมกีารปรับขึน้จากสายการบนิ 
 
 
 



  Classic Russia 7 Days TG Sep - Oct 2019 Page 10 of 11 
 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั    คืนเตม็จ านวน 
 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วนัข้ึนไป  หกัค่าใชจ่้าย ท่านละ 30,000.- บาท 
 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนคา่ใชจ่้ายทั้งหมด 

หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนัก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือ
ยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเปา าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้งยยาวยสูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเปา าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเปา าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเปา าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา าสะพาย 
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แบบฟอร์มการองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดนิทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือววั ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 

 
 
 


