
 

 

รหัสทัวร DKC1900439  
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซากอรส 5 วนั 3 คืน (TG) 

พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอร่ี จัตุรัสแดง วิหารเซนตบาซิล ชมโบสถโฮลีทรินิต้ี 
ลองเรือชมความงามสองฝم�งแมน้ํา Moskva วิหารเซนตซาเวียร  สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว 
รับชมการแสดงละครสัตว 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – มอสโคว  
07.00  พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร D สาย

การบิน THAI AIRWAYS 

เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกเร่ืองกระเป�าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.30  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเวย เที่ยวบินที ่ TG 974 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง) 
16.15  ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ

ไทย 4 ช่ัวโมง) 

นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

นําทานเดินทางเขาสูกรุงมอสโควเมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่
ใหญที่สุดของยุโรปมีประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําคณะเขาสูที่พัก DELTA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 2 พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑอารเมอร่ี–จัตุรัสแดง–โบสถเซนตบาซิล-
หางสรรพสินคากุม-ถนนอารบัต-ลองเรือชมความงามแมน้ํา Moskva 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มี
ประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนน
ที่สุดในยุโรป นําทานเขาสูภายในร้ัว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin 
Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจาซารปเตอรมหา



 

 

ราชทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่
รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ 
โบสถอันนันซิเอช่ัน โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานใน
โบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบ
พิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองคจากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางใน
สมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพ่ือนําไปติดบน
หอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจา
ซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวย
บรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตให
เขาชมดานใน) นําเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอร่ี   เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของ
รัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 
ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 
14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอร่ีเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่
เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ 
และ อิหราน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ
ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก
สงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ต้ัง ของกลุมสถาปตยกรรม
ที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล (Saint Basil's Cathedral) ประกอบดวย
ยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกา
ยา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่ง
พรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเม่ือปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากุม (GUM 
Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขาง
แพง       



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

นําทานสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปน
ทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ัง
วาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย  จากน้ันนําทาน 
ลองเรือชมความงามสองฝم�งแมน้ํา Moskva ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักสําคัญของกรุง
มอสโควใหทานไดสัมผัสพรอมด่ืมด่ํากับบรรยากาศริมสองฝم�งแมน้ําที่สวยงาม 

นําคณะเขาสูที่พัก DELTA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 เมืองซากอรส - โบสถโฮลีทรินิต้ี - โบสถอัสสัมชัญ - IZMAILOVO MARKET - 
ชมการแสดงละครสัตวCIRCUS   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซากอรส นําทาน ชมโบสถโฮลีทรินิต้ี  (Holy Trinity 
Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายใน
บรรจกุระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ 
ชมโบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถที่มีความสวยงามมากของ
เมือง มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเม่ือป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหาร
อัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน  ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 
5 ช้ัน โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพ
นักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนักรองนําสวด หอ
ระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังท่ี
จัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่น่ีสูงกวา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (HARD ROCK CAFE) 

จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหนาโบสถ 
โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก ซึ่งมีใหเลือกมากมายหลายแบบ  จากน้ันนําทานสู 
IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซื้อ
สินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดก
หรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอ่ืนๆ



 

 

อีกมากมาย   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควร
พลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาด
โผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 
นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของท่ี
ระลึกดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางคร้ังการงดการแสดงไมมีการ
แจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 20 USD*** 

นําคณะเขาสูที่พัก  DELTA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 เนินเขาสแปรโรว – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว – วิหารเซนตซาเวียร – สนามบิน
มอสโคว 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางใน
สมัยสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกต้ังอยูเปน
จํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซื้อและตอรองราคาไดดวย 

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก 
ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของ
สถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพ
โซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของ 
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบุรุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

นําทานเขาชม วิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หาม
ถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองท่ีใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปน



 

 

อนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออโท
ดอกซใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ 

15.00  นําคณะเดินทางสูสนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 
และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.25  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเวย เท่ียวบินที่ TG 975 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง) 
 

วันที่ 5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ   
07.30  

 
 

 

เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริม
เตียง) 

เด็ก(ไมเสริม
เตียง) ทารก พัก

เด่ียว 

14 - 18 Aug 
2019  39,999 39,999 38,999 15,000 6,500 

18 - 22 Sep 
2019  39,999 39,999 38,999 15,000 6,500 

 

(ราคาดังกลาวยังไมรวมคาทิปไกด 1,700 บาท/ทาน ตลอดทริป) 

เด็กอายุต่ํากวา 2 ขวบ ราคา  15,000  บาท 

 



 

 

หมายเหตุ                                                                                                        

หมายเหตุเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
- เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และโรงแรม
ในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคูแบบ
ไมมีเตียงเสริม 
- โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
- กรณีที่มีงาน Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและหองพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม ซึ่งหองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
  

หมายเหตุ                                                                                                          

อัตราคาบริการ  

อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 

ต๋ัวกรุป เม่ือออกต๋ัวแลวไมสามารถเลื่อนทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปลี่ยนแปลง
ต๋ัว) 

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดยคํานึงถึง
ความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก 

อัตราน้ีรวม                                                                                                                                   

คาต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับสายการบินไทย ช้ันประหยัด**สะสมไมลได 50% 

คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 

คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ 



 

 

คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 

คารถรับ – สงระหวางนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช่ัวโมงตอวัน) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตาม
กรมธรรม 

อัตราน้ีไมรวม                                                                                                     

คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 1,700 บาท/ทาน ตลอดการเดินทาง 

คามัคคุเทศกของบริษัทฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยข้ึนอยูกับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 

คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ไมไดระบุไวในรายการ เปนตน 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)   

คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

การจองและชําระเงิน                                                                                             

ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันที่ทานไดทําการจองทัวร มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชําระสวนที่เหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

  



 

 

การยกเลิก                                                                                                                                            

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท (ชวงเทศกาลสงกรานตและปใหมเปน 
60 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 - 30 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท (ชวงเทศกาลสงกรานตและป
ใหมเปน 30 - 44 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 24 วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร (ชวงเทศกาลเปนสงกรานต
และปใหม 1 - 35 วัน) 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทาน และ/หรือ มีผูรวม
เดินทางในคณะไมถึง 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วัน หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 

หมายเหตุอ่ืนๆ                                                                                                                                   

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณี
ที่ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดย
ทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีที่สุด โดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทาง
เปนหลัก 

2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู
กับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคานํ้ามันเพิ่มหรือคาต๋ัว
เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาที่กําหนดไว โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยัน
จดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความ
เหมาะสม โดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูเดินทางไดรับเปนหลัก 



 

 

3.   เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4.   หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในขอตกลงเง่ือนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 

5.   ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษี
น้ํามันปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะเก็บคาใชจายเพิ่มเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน
ตามสถานการณดังกลาว  

 


