
 

 

รหัสทัวร BID1900944 
ทัวรรัสเซีย Russia White Night 6 วัน 4 คืน (QR) 
-พระราชวังเครมลนิ   -วิหารเซนตบาซิล   -ตลาดอิสไมโลโว 
-พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร   -หางสรรพสินคากุม 
-พิพิธภัณฑเฮอรมเิทจ   -โบสถอัสสมัชัญ   -จัตุรัสแดง 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติโดฮา • สนามบินโดโมเดโดโว
ประเทศรัสเซีย   
06.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิน Qatar 

Airwaysโดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
09.05 น. ออกเดินทางสูประเทศกาตาร ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮาโดย
เท่ียวบินที ่QR 831 
  บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง** 
12.05 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ***เพื่อ

เปลี่ยนเครื่อง*** 
16.15 น. ออกเดินทางสูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโควว โดยสายการบินการตารแอรเวย 

เท่ียวบินที่ QR 229 
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.45 ชั่วโมง** 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.15 น.             เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผาน
พิธีตรวจคนเขาเมืองและ 



 

 

ศุลกากร** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอนรับ
อยางอบอุนจาก 

เจาหนาที่นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่
ใหญที่สุดของยุโรป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวา
เปนเมืองที่นาเที่ยวมากเมืองหน่ึง ประกอบดวยสถาปตยกรรมทั้งเกาและใหมมี
โบสถซึ่งเปนสถาปตยกรรมท่ีสวยงามมากกวา 200 แหง 

ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
 

วันที่สอง หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino Tower • พระราชวังเคลมลิน •  พิพิธภัณฑ
อารเมอรรี่แชม              
                          เบอร• จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนตบาซิล • ชอปปم�งหาง GUM • มหา
วิหารเซนตเดอะซาเวียร                                                                                                            
                                                                         ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
จากน้ัน นําทานสูตึก หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino Towerใหคุณไดเห็นวิวเหนือ

เมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง ขณะเดียวกันก็ทําหนาท่ีออกอากาศจาก
สถานีโทรทัศนจํานวนมากไปยังบานเรือนชาวรัสเซีย เดินทางไปที่จุดชมวิวของหอ
สงสัญญาณน้ีเพ่ือรับชมความบันเทิงสดในรูปแบบของทิวทัศนสุดอลังการ หอสง
สัญญาณน้ีโดดเดนอยูบนเสนขอบฟ�าของมอสโกมาต้ังแตป 1967 และเปนหน่ึงใน
อาคารที่ยืนอยูดวยตัวเองที่สูงที่สุดในโลก หอน้ีเปนผลงานการออกแบบของ
สถาปนิก Nicolai NikitineแตผูนําโซเวียตNikita Khruschevไดทําการ
ปรับเปลี่ยนไปอยางมากในระยะการวางแผน เหตุการณน้ีทําให 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาปนิกผูน้ีวางหมวกไวใตหินที่ฐานหอเพื่อเปนสัญลักษณแสดงความเคารพตอ
ผูนํา ยืนที่ฐานเพ่ือช่ืนชมขนาดอันนาประทับใจของโครงการที่มีตนทุนสูงถึง 65 
ลานดอลลารสหรัฐฯ 

เท่ียง นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANTรับประทานมื้ออาหารสุดหรูที่
ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโควระดับความสูง 328 
M. ณ Ostankino Tower 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเขาชมพระราชวังเคลมลินสัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุด

กําเนิดของประวตั ิ
ศาสตรรัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไมธรรมดาท่ีน่ี
เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทั้งยังเปนที่ประทับของพระเจาซารทุก
พระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวัง
เซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเช่ือวาท่ีน่ีเปนทีส่ถิตยของพระเจาปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑ ที่สําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ ชม
โบสถอัสสัมชัญ วิหารหลวงเกาแก ที่ถือวาสําคัญที่สุดในเคลมลิน ซึ่งสรางโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอนแลว ใชเพ่ือในการ
ประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
นําทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอรตั้งอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน ส่ิงที่
ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน 
โมโนมาคไดพระราชทานมงกุฎน้ีใหกับเจาชายวลาดิมีร โมโนมาค (Vladimir 
Monomakh) เม่ือราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงามมาก ทําจาก 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทองคําประดับดวยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีลํ้าคาตางๆมากมาย และได
ใชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงป พ.ศ. 2225 ชม โบสถอัสสัมชัญวิหาร
หลวงเกาแก ที่ถือวาสําคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาท่ีมีมากอน แลวใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก 
และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและ
ปนใหญพระเจาซาร เปนตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของรัสเซีย ขนาด
อันใหญโตและความงดงามเปนตัวดึงดูดใหผูคนมาเยี่ยมชม ลองมาดูดวยตาตัวเอง
แลวคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหึมาของท่ีน่ี 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
จากน้ัน ชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St. 

Saviour Cathedral) เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู
ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํา Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของพระ
เจาซารอเล็กซานเดอร ที่ 1 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแด
พระเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหา
วิหารเซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป ในสมัยของสตาลิน เคยสั่ง
ใหทุบทําลายมหาวิหารแหงน้ี จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได
มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหน่ึงดวยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผูคน ดังน้ัน
ที่ น่ีจึงเปนที่รักและศูนยรวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแหงน้ีจึง
กลายเปนสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติทาง
คริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง (Red Square) สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอสโคว สรางใน

สมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่เปนศูนยรวมเหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาล
เฉลิมฉลอง หรือการประทวง ตั้งแตอดีตจนถงึปจจุบันและยังถือไดวาเปนจัตุรัสท่ีมี
ความสวยงามมากที่สุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานที่สําคัญ
ของประเทศ อีกหลายแหงที่สามารถไดชม  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil’s Catherdral) สถานที่ท่ีซึ่งถูก
ยอมรับวาสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถ
ลูกกวาด” สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสัน
สวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระ
เจาอีวานท่ี 4 จอมโหด เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกล
ที่เมืองคาซาน และดวยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําใหเปนที่
พอพระทัยของพระเจาอีวานที่ 4 เปนอยางมาก จึงมีคําสัง่ใหปูนบําเหน็จแก
สถาปนิก ดวยการควักลูกตาท้ังสองขางทิ้งเสีย เพ่ือไมใหสถาปนิคผูน้ีสามารถสราง
สิ่งสวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําของพระองคในครัง้น้ัน สงผลใหทุกคนขนาน
นามวา “พระเจาอีวานจอมโหด”  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเขาชมและชอปปم�งที่ หางสรรพสินคากุม (GUM Department Store) 

สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจบุันเปน
หางสรรพสินคาช้ันนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบ
รนดดังที่มีชื่อเสียงที่เปนรุนลาสุด  

เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันที่สาม สถานีรถไฟฟ�าความเร็วสูง • เมืองเซนตปเตอรเบิรก • วิหารเซนตไอแซค  • ป�อมป

เตอรแอนดปอล 
                            พระราชวังฤดูรอน     ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)โดยรถไฟ

ความเร็วสูง Sapsan Fast Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ** รอบ
ของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม** 
ถึง เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)เมืองที่ไดรับสมญานามวา 
“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เมืองน้ีสรางโดยพระเจาซารปเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ.
2246 โดยตัวเมืองเริ่มสรางดวยการถมทราย และหินเปนจํานวนมาก เพราะวา
พื้นที่เดิมน้ันเปนดินเลนทะเล เหตุผลในการทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ที่
สามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆได เพื่อการพัฒนาและปรับเปลี่ยน 
ประเทศรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆได ตอมา จึงไดรับสมญานามวา 
“หนาตางแหงยุโรป” เมือง เซนตปเตอรสเบิรค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
จากน้ัน เดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด (Peter 

and Paul Fortress)สิ่งแรกที่สรางใน
เมืองเซนตปเตอรสเบิรค สรางขึ้นในป ค.ศ.
1703ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปน
สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง โดยมีความ
สูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะเปนรูปทรงหก
เหลี่ยม เปนศิลปะแบบบารอค ปจจุบันดาน
ในเปนพิพิธภัณฑท่ีใชเปนที่ฝงพระศพของ
พระเจาปเตอรมหาราช และพระบรมวงศา
นุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ นอกจากน้ียังมี
ภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแมมารี
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีงดงาม อันเปนที่เลื่อมใสศรัทธา
ของคริสตศาสนิกชน  

 
จากน้ัน   เดินทางสู มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือวาไดรับการ

ตกแตงอลังกาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และภายใน
ใชหินออน และหินอ่ืน ๆ กวา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมที่สถานที่แหง
น้ี จึงไดมีการกอสรางขึ้นใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป ค.ศ. 1818 
อ อ ก แ บ บ โด ย
ส ถ า ป นิ ก ช า ว
ฝ รั่ ง เ ศ ส  ชื่ อ 
Auguste de 
Montferrand
โดย ใช เวล าใน
การกอสรางนาน
ถึง 40 ปมีการ
อ อ ก แ บ บ ด ว ย
สถาป ตยกรรม



 

 

แบบเรเนสซองส  และบาโรก ตัววิหารใหญ โต สีขาวบริสุทธิ ประดับดวย
ประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เปนโบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่ประดับประดา
ตกแตงดวยกระจกสีอยางวิจิตรบรรจง และยังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเมืองที่น่ี
ใหความนับถือเปนอยางมาก เน่ืองจากในอดีตตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของ
ทหารนาซีจนราบคาบ แตมหาวิหารไอแซคแหงน้ีกลับไดรับความเสียหายเพียง
เล็กนอยเทาน้ัน  

 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ(Peterhof 

Palace)พระราชวังที่สวยงาม ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปน
พระราชวังที่สรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ชื่อวา ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ 
และ เลอ บรอง ซึ่งทั้งสองคนแบงกันสรางพระราชวังน้ี โดยตัวภายในพระราชวัง
เปนหนาที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส “บา
รอค”และคลาสสิก พระเจาปเตอรหมายมั่นปم�นมือกับพระราชวังนี้มาก วาง
โครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลลี่บรรจงสรางพระราชวังอยางประณีตเนน
การตกแตงภายในที่เลือกจะใช โคมไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามัน
เปนหลักดานนอกจะเปนหนาที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจาปเตอรเชิญมาสราง
ลานน้ําพุ โดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถือเปนจุดหลักของประสาทแหงน้ีก็วาได ดวย
ความยิ่งใหญตระการตาและแสงของพระอาทิตยกระทบผิวน้ํา และขอบอางสีทอง
มัน รวมถึงบรรยากาศรมร่ืนของตนไมนานาพันธุจึงทําใหเกิดภาพท่ีสวยงามราวกับ
ดินแดนในเทพนิยาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปดในฤดหูนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือน
พฤษภาคม และ 

อาจปดทําการในวันจันทรสิ้นเดือน หรือวันจันทรกับวันอังคาร (2วันติดตอกนั) ซ่ึงเปนธรรมเนียม
วันหยุด 

ของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว ในการเพิ่มวันหยุดหรืออาจจะปดทํา
ความสะอาด 

โดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีที่พระราชวงัฤดรูอนปด ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลีย่น
โปรแกรมได 

ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอ่ืนที่เปดหรือสถานที่อ่ืนๆในชวงเวลา
ดังกลาว** 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่

เมืองเซนตปเตอรเบิรก 
 
วันที่สี ่ พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ  • มหาวิหารคาซาน  • โบสถหยด

เลือด 
                          สถานีรถไฟฟ�าความเร็วสูง • เมืองมอสโคว         

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
จากน้ัน เดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 

1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี 
อดีตเคยเปนพระราชวังหลวงของราชวงศโรมานอฟ ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 
ตั้งอยูระหวางทาวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว 
และ ขาว ดวยสถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวได
เปดใหประชาชนเขาชมในฐานะ พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (TheState Hermitage 



 

 

Museum)ซึ่งเปนสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น 
รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซี่,ปกัสโซ,
แรมบรันด,แวนโกะ เปนตน จัดเปนพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังน้ันหากวันที่
เดินทางตรงกับชวงวันปดเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได
ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอ่ืนที่เปดหรือสถานที่อ่ืนๆใน
ชวงเวลาดังกลาว** 
เดินทางสู โบสถหยดเลือด(Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่ง
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางใหเปนเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 
2 พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวังดีตอประชาชน 
ปรากฏวาชาวรัสเซียไมเขาใจเพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเปนอยูที่จนลง 
เปนผลใหพวกชาวนารวมตัวกันวาแผนปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติด
ระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถูก
สรางโบสถครอบไว กลายเปนโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุกวันน้ี รูปแบบ



 

 

สถาปตยกรรมเปนแบบรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มีรูปรางลกัษณะคลาย
กับวิหารเซนตบาซิลที่มอสโคว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสู มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถูกสรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรม
หาราช ปค.ศ. 1708 ตั้งอยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ในสมัยกอนเปนโบสถ
เล็กๆ ตอมาในสมัยของพระเจาปอลดที่ 1 ในปค.ศ. 1800 ไดทําการสรางวิหาร
ใหม ใหยิ่งใหญและสวยงามมากขึ้นกวาเดิมมหาวิหารแหงน้ีมีลักษณะรูปทรงครึ่ง
วงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบประกอบไปดวยเสาโรมัน 96 
ตน และโดมขนาดใหญซึ่งมียอดสูงถึง 90 เมตร นอกของวิหารมีสวนสาธารณะที่
ชาวรัสเซียจะมาพักผอนหยอนใจ  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางกลับสู เมืองมอสโคว โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 
 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม** 
เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
 
วันที่หา ตลาดอิสไมโลโว • สนามบินโดโมเดโดโวประเทศรัสเซีย • สนามบินนานาชาติ

โดฮา   ไ (เชา/-/-)                     
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
จากน้ัน นําทานเขาสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market) ตลาดสินคาหัตถกรรมและ

ของเกาอันลือชื่อ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจักรแหงประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ี
เปนศูนยกลางทางการคาของที่ระลึก และ 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ ง เก า  ขอ งสะสมขน าด ให ญ แห งก รุ งมอส โค ว  ตั้ งอยู ที่ ส ถ า นี รถ ไฟ 
Partisanskayaอยูทางตะวันออกของกรุงมอสโคว เรียกไดวา ราคาถูกที่สุด และ



 

 

ยังมีใหเลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พรอมใหอิสระแกทานไดเดินเที่ยวชม
และเลือกซื้อของที่ระลึก 

จากน้ัน ไดเวลาอันสมควรเดินทางเขาสู 
ทาอากาศยานโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย 

13.05 น. ออกเดินทางสูประเทศกาตาร 
ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮาโดยเที่ยวบินที ่QR 234 

18.15 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศการตารเพ่ือแวะ
เปลี่ยนเครื่อง 
20.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินการตารแอรเวย เท่ียวบินที ่QR 830 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
วันที่หก สนามบินโดฮา-สนามบินสุวรรณภูมิ   
07.05+1 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิ

รูลืม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 
วันเดินทางราคา รัสเซีย White Night มอสโคว เซ็นตปเตอรเบิรก 6 วัน 4 คืน  

โดยสายการบินการตาร(QR) 
เร่ิมเดินทาง  กลับจาก

เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

19 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 

QR831/QR
229 

QR234/QR
830 

49,900 49,900 48,900 5,000 

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-โดฮา-มอส
โคว-โดฮา-กรุงเทพฯ สายการบิน(QR)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบ 
 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 



 

 

 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุน้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ  อาหารและเครื่องดื่มที่สั่ งเพิ่มพิ เศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 
USD /ทาน 

 คาบริการพนักงานยกกระเป�าทุกสถานท่ี 
 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 



 

 

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจาํให
ทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน
มัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายในเชน (ตั๋วเครื่องบนิ,ตั๋ว
รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที ่
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยน
ไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมท่ีพัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว
Singleหองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบนิ
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยดุงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋ดังกลาว 



 

 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช,โรงแรม และสถานที่
ตางๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี 

 หากเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย รานคาจะ
ปดเปนสวนใหญ ในกรณีทานตองการจองทัวรในชวงพีเรียดดงักลาว กรุณาพิจารณาหรือ
ตัดสินใจกอนทําการจองทัวร 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพือ่การทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง
ถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


