
 

 

รหัสทัวร BID1901581 
ทัวรรัสเซีย เทศกาลดอกไม 7 วัน 5 คืน (TG) 
ยอดเขาสแปรโรวฮิลส ตลาดอิสไมโลโว  หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino Tower  
หมูบานโคโลเมนสโควแตงชุดประจําชาติ  จัตุรัสแดง หางสรรพสินคา GUM  มหาวิหารเซนตบา
ซิล  ชมเทศกาลดอกไมมอสโคว Flower Festival Moscow   ชมการแสดงละครสัตว วิหาร
เซนตไอแซค  ป�อมปเตอรและปอล มหาวิหารคาซาน พระราชวังเคมลิน  พิพิธภัณฑอารเมอรร่ี
แชมเบอร   โบสถอัสสัมชัญ  ชมระฆังพระเจาซารและปนใหญพระเจาซาร   มหาวิหารเซนต
เดอะซาเวียร                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย  
ยอดเขาสแปรโรวฮิลส                                                                                                                              
ไ (-/-/เย็น) 
 
07.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเวยประตู 3 

เคานเตอร D  
สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

10.30 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินท่ี TG974 
  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธีตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากร 
** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอนรับอยาง
อบอุนจากเจาหนาที ่
นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญท่ีสุด
ของยุโรป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเปนเมือง
ท่ีนาเท่ียวมากเมืองหน่ึง ประกอบดวยสถาปตยกรรมทั้งเกาและใหม มีโบสถซ่ึงเปน
สถาปตยกรรมที่สวยงามมากกวา 200 แหง 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิลสSparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอก
จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว ท่ีสามารถชมดานลางไดเกือบทั้งหมด จึงทํา
ใหเลนิน ผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขาแหงน้ีเปนที่ต้ังบานพักของตน 



 

 

ปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยท่ี
เกาแกที่สุดและใหญท่ีสุดในรัฐเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ�ต ณ หองอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
 
วันที่สอง ตลาดอิสไมโลโว • หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino Tower • หมูบานโค

โลเมนสโควแตงชุดประจําชาติ • จัตุรัสแดง หางสรรพสินคา GUM • มหาวิหาร
เซนตบาซิล • ชมเทศกาลดอกไมมอสโคว Flower Festival Moscow •  ชม
การแสดงละครสัตว                ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานเขาสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market)ตลาดสินคาหัตถกรรมและ

ของเกาอันลือช่ือ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจักรแหงประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ี
เปนศูนยกลางทางการคาของที่ระลึก และของเกา ของสะสมขนาดใหญแหงกรุง
มอสโคว ต้ังอยูท่ีสถานีรถไฟ Partisanskayaอยูทางตะวันออกของกรุงมอสโคว 
เรียกไดวา ราคาถูกที่สุด และยังมีใหเลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พรอมให
อิสระแกทานไดเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือของที่ระลึก 

 



 

 

จากน้ัน นําทานสูตึกหอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankinoใหคุณไดเห็นวิวเหนือเมืองหลวง
ของรัสเซียจากความสูง  

 ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่ออกอากาศจากสถานีโทรทัศนจํานวนมากไปยัง
บานเรือนชาวรัสเซีย เดินทางไปที่จุดชมวิวของหอสงสัญญาณน้ีเพ่ือรับชมความ
บันเทิงสดในรูปแบบของทิวทัศนสุดอลังการ หอสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญญาณน้ีโดดเดนอยูบนเสนขอบฟ�าของมอสโกมาต้ังแตป 1967 และเปนหน่ึงใน
อาคารท่ียืนอยูดวยตัวเองที่สูงที่สุดในโลก หอน้ีเปนผลงานการออกแบบของ
สถาปนิก Nicolai Nikitineแตผูนําโซเวียต Nikita Khruschevไดทําการ
ปรับเปล่ียนไปอยางมากในระยะการวางแผน เหตุการณน้ีทําใหสถาปนิกผูน้ีวาง
หมวกไวใตหินท่ีฐานหอเพ่ือเปนสัญลักษณแสดงความเคารพตอผูนํา ยืนที่ฐานเพ่ือ
ช่ืนชมขนาดอันนาประทับใจของโครงการที่มีตนทุนสูงถึง 65 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
 

เท่ียง นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานม้ืออาหารสุดหรูที่
ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว ระดับความสูง 328 
M. ณ Ostankino Tower 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู หมูบานโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) หมูบานแหงน้ีเคยเปนท่ีอยู

อาศัยของเช้ือพระวงศของรัสเซียมาต้ังแตศตวรรษที่ 15 เช้ือพระวงศรัสเซียที่เคย
มาอาศัยอยูท่ีหมูบานน้ี เชน พระเจาปเตอรมหาราช (Peter the Great) ไดทรง
ล้ีภัยมาอยูท่ีน่ีเมื่อชวงเกิดการกบฏ Streltsy (Streltsy Insurrection) ในป
ค.ศ.1682 (พ.ศ.2225) หรือจักรพรรดินีเอลิซาเบธ (Elizabeth of Russia) ก็
ประสูติท่ีหมูบานน้ีเชนกันอีกสถานที่สําคัญท่ีต้ังอยูในสวนน่ีก็คือ The 
Ascension Church of Kolomenskoye ซ่ึงองคการยูเนสโกไดยกยองให
เปน UNESCO World Heritage Monument พิเศษใหทานไดสวมใสแตงกาย
ชุดประจําชาติรัสเซีย ผูหญิงจะสวม Кокош́ник (กาโกชนิก) มีลักษณะเปนหมวก 
หรือที่คาดผม ซ่ึงตกเเตงดวยมุก อัญมณี หรือลูกปด ใหเขากับ Сарафан́ (ซารา
ฟน) คือชุดกระโปรงยาวยกอก แบบมีผากันเปم�อนดานหนาสีสันสวยงาม 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอสโคว สรางในสมัยค

ริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเปนศูนยรวมเหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาลเฉลิม
ฉลอง หรือการประทวงต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันและยังถือไดวาเปนจัตุรัสที่มีความ
สวยงามมากท่ีสุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานท่ีสําคัญของ
ประเทศ อีกหลายแหงท่ีสามารถไดชม  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานท่ีที่ซ่ึงถูก
ยอมรับวาสวยงามท่ีสุดใน
เมืองมอสโคว จนไดรับการ
ขนานนามวา “โบสถ
ลูกกวาด” สรางข้ึนดวย
ศิลปะรัสเซียโบราณ 
ประกอบดวยยอดโดม 9 
ยอดสีสันสวยงาม โดย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟ
เลฟ (Postnik 
Yakovlev) ในสมัยพระ
เจาอีวานท่ี 4 จอมโหด เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกล
ท่ีเมืองคาซาน และดวยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําใหเปนท่ี
พอพระทัยของพระเจาอีวานที่ 4 เปนอยางมาก จึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแก
สถาปนิก ดวยการควักลูกตาทั้งสองขางทิ้งเสีย เพ่ือไมใหสถาปนิคผูน้ีสามารถสราง



 

 

ส่ิงสวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําของพระองคในคร้ังน้ัน สงผลใหทุกคนขนาน
นามวา “พระเจาอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

จากน้ัน อิสระใหทานไดชมและถายรูปกับสวนดอกไมในชวงเทศกาล Flower Festival 
ซ่ึงปน้ีจะจัดในชวงระหวางวันที่ 23 ส.ค.-8 ก.ย.62 โดยสองขางทางถนนในเมือง
มอสโคว จะมีการปลูกตนไม และตกแตงสถานที่ ให สวยงามดวยพันธไม 
โดยเฉพาะ บริเวณ แหลงทองเท่ียวตางๆ มีการจัดสวนโชว จาก ดีไซนเนอรช่ือดัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเขาชมและชอปปงท่ี หางสรรพสินคากุม (GUM Department store)

สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปน
หางสรรพสินคาช้ันนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบ
รนดดังท่ีมีช่ือเสียงที่เปนรุนลาสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
จากน้ัน นําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และต่ืนตากับการแสดงกายกรรมมายา

กล ของ ละครสัตวCircus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับเหลาสัตวที่
ไดรับการฝกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับสัตวแสน
รูเพ่ือเปนท่ีระลึกไดอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** กรณีละครสัตวงดการแสดงซึ่งบางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาบริการสวนน้ีให 
ท่ีพัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 



 

 

วันที่สาม  สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนตปเตอรสเบิรก• วิหารเซนตไอแซค • ป�อมป
เตอร และปอล 
มหาวิหารคาซาน      ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)โดยรถไฟ

ความเร็วสูง Sapsan Fast Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) **รอบ
ของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม** 
เดินทางถึง เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)เมืองที่ไดรับสมญานาม
วา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพท่ีสวยงามของเมือง เมืองน้ีสรางโดย
พระเจาซารปเตอรมหาราช เม่ือ พ.ศ.2246 โดยตัวเมืองเร่ิมสรางดวยการถม
ทราย และหินเปนจํานวนมาก เพราะวาพ้ืนที่เดิมน้ันเปนดินเลนทะเล เหตุผลในการ
ทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ท่ีสามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆได 
เพ่ือการพัฒนาและปรับเปล่ียน ประเทศรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆได 
ตอมา จึงไดรับสมญานามวา “หนาตางแหงยุโรป” เมือง เซนตปเตอรสเบิรค เดิมมี
ช่ือวา เปโตรกราด Petrograd และ เลนินกราด Leningrad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  ไรับประทานอาหารกลางวัณ ภัตตาคาร 



 

 

จากน้ัน เดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด (Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกที่สราง
ในเมืองเซนตปเตอรสเบิรค สราง
ข้ึนในป ค.ศ.1703ในสมัยพระเจา
ปเตอรมหาราช เปนส่ิงกอสรางที่
สูงท่ีสุดของเมือง โดยมีความสูง
ถึง 122.5 เมตร ลักษณะเปน
รูปทรงหกเหล่ียม เปนศิลปะแบบ
บารอค ปจจุบันดานในเปน
พิพิธภัณฑท่ีใชเปนท่ีฝงพระศพ
ของพระเจาปเตอรมหาราช และ
พระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ นอกจากน้ียังมีภาพเขียนของนักบุญ 
รวมรูปพระแมมารีศักด์ิสิทธ์ิท่ีงดงาม อันเปนที่เล่ือมใสศรัทธาของคริสตศาสนิกชน  

จากน้ัน   เดินทางสู มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือวาไดรับการ
ตกแตงอลังกาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และภายใน
ใชหินออน และหินอ่ืน ๆ กวา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมท่ีสถานท่ีแหง
น้ี จึงไดมีการกอสรางข้ึนใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป ค.ศ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดย
ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 40 ปมีการออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบเรเนส



 

 

ซองส และบาโรก ตัววิหารใหญโต สีขาวบริสุทธิ ประดับดวยประติมากรรมเหล็ก
อันงดงาม เปนโบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่ประดับประดาตกแตงดวยกระจกสี
อยางวิจิตรบรรจง และยังเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ ที่ชาวเมืองที่น่ีใหความนับถือเปน
อยางมาก เน่ืองจากในอดีตตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ 
แตมหาวิหารไอแซคแหงน้ีกลับไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  

เดินทางสู มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถูกสรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรม
หาราช ปค.ศ. 1708 ต้ังอยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟสก้ี ในสมัยกอนเปนโบสถ
เล็กๆ ตอมาในสมัยของพระเจาปอลดที่ 1 ในปค.ศ. 1800 ไดทําการสรางวิหาร
ใหม ใหย่ิงใหญและสวยงามมากข้ึนกวาเดิมมหาวิหารแหงน้ีมีลักษณะรูปทรงคร่ึง
วงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบประกอบไปดวยเสาโรมัน 96 
ตน และโดมขนาดใหญซ่ึงมียอดสูงถึง 90 เมตร นอกของวิหารมีสวนสาธารณะที่
ชาวรัสเซียจะมาพักผอนหยอนใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
ท่ีพัก Hampton by Hillton หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมือง

เซนตปเตอรเบิรก 
 
วันที่ส่ี              พระราชวังฤดูรอน หรือพระราชวังปเตอรฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว •
พิพิธภัณฑเฮอมิเทจ   
                         โบสถหยดเลือด  • ลองเรือชมแมน้ําเนวาพรอมจิบแชมเปญ       ไ 

(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ(Peterhof 
Palace)พระราชวังท่ีสวยงาม ที่สรางข้ึนในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปน
พระราชวังที่สรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ท่ีช่ือวา ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี 
และ เลอ บรอง ซ่ึงท้ังสองคนแบงกันสรางพระราชวังน้ี โดยตัวภายใน 
พระราชวังเปนหนาที่หลัก ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอ
เนสซองส “บารอค”และคลาสสิก พระเจาปเตอรหมายมั่นปم�นมือกับพระราชวังน้ี
มาก วางโครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลล่ีบรรจงสรางพระราชวังอยาง
ประณีตเนนการตกแตงภายในท่ีเลือกจะใช โคมไฟระยา งานไมแกะสลักและ 
ภาพวาดสีน้ํามันเปนหลักดานนอกจะเปนหนาท่ีของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจาป
เตอรเชิญมาสรางลานน้ําพุ โดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถือเปนจุดหลักของประสาท
แหงน้ีก็วาได ดวยความยิ่งใหญตระการตาและแสงของพระอาทิตยกระทบผิวน้ํา 
และขอบอางสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศรมร่ืนของตนไมนานาพันธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือน

พฤษภาคม และ 
อาจปดทําการในวันจันทรส้ินเดือน หรือวันจันทรกับวันอังคาร (2วันติดตอกัน) ซ่ึงเปนธรรมเนียม

วันหยุด 



 

 

ของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะปดทํา
ความสะอาด 

โดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีท่ีพระราชวังฤดูรอนปด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียน
โปรแกรมได 

ตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนที่เปดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลา
ดังกลาว** 

เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวันแบบพ้ืนเมืองในพระราชวังอเล็กซานเดอร  
จากน้ัน เดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 

1,050 หอง สถานท่ีแหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี 
อดีตเคยเปนพระราชวังหลวงของราชวงศโรมานอฟ ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 
ต้ังอยูระหวางทาวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว 
และ ขาว ดวยสถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวได
เปดใหประชาชนเขาชมในฐานะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พิพิธภัณฑเฮอรมเิทจ (TheState Hermitage Museum)ซึ่งเปนสถานที่เก็บ
รวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมท้ังภาพเขียนของจิตรกรเอก



 

 

ระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซ่ี,ปกัสโซ,แรมบรันด,แวนโกะ เปนตน จัดเปน
พิพิธภัณฑท่ีใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง **ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปดโดย
มิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังน้ันหากวันท่ีเดินทางตรงกับชวงวันปดเขาชม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไป
เขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปดหรือสถานที่อ่ืนๆในชวงเวลาดังกลาว** 
นําทานเดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled 
Blood)ซ่ึงพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางใหเปนเกียรติแดพระเจาซารอเล็ก
ซานเดอรท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส  
ดวยความหวังดีตอประชาชน ปรากฎวาชาวรัสเซียไมเขาใจ เพราะหลังเลิกทาส 
ชาวนากลับมีความเปนอยูท่ีจนลง เปนผลใหพวกชาวนารวมตัวกันวาแผนปลงพระ
ชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน 
ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถูกสรางโบสถครอบไว กลายเปนโบสถหยดเลือดมา
จนถึงทุกวันน้ี รูปแบบสถาปตยกรรมเปนแบบรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มี
รูปรางลักษณะคลายกับวิหารเซนตบาซิลท่ีเมืองมอสโคว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 



 

 

นําทาน ลองเรือแมน้ําเนวาพรอมจิบแชมเปญ NEVA RIVER CRIUSE พรอม
ด่ืมด่ํากับบรรยากาศของสองฟากฝم�งเปนแมน้ําในประเทศรัสเซียสวนยุโรป ไหล
ออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเขาสูอาวฟนแลนดในทะเลบอลติก มีความยาว
คอนขางส้ัน คือ 74 กิโลเมตร แตเปนแมน้ําที่มีการไหลเปนอันดับสามในยุโรป 
ผานเขตการปกครองของรัสเซีย 2 แหง คือ เลนินกราดโอบลาสตและเซนตปเตอร
สเบิรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีพัก Hampton by Hilton หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมือง

เซนตปเตอรเบิรก 
 
วันที่หา             Outletoulkovo Village • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว • 

สถานีรถไฟใตดิน Metro               
                         ชอปปم�งถนนอารบัต            ไ (เชา/

กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
จากน้ัน เดินทางสู OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแตงสไตลยุโรป 

และเปนแหลงชอปปم�งท่ีรวมรานคาดังมากมาย สัมผัสประสบการณการชอปปم�งที่
ครบครันดวยสินคาช้ันนําตางๆ มากมาย  



 

 

จากน้ัน เดินทางกลับสู เมืองมอสโคว โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 
 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม** 
เท่ียง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว(Moscow Metro)ต่ืนตากับการ

ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับ
ดวยกระจกสี หินออน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ัน   นําทานเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ที่ต้ังอยูในใจกลาง
ของแหลงประวัติ 

ศาสตรและถือวาเปนหน่ึงในยานโบราณที่สุดของมอสโคว ท่ีมีช่ือปรากฏใน
ประวัติศาสตรมาต้ังแตศตวรรษท่ี 15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไป
ดวยรานอาหาร รานขายของท่ีระลึก รานคาเฟ� และยังเปนแหลงชุมนุมของศิลปน
อินด้ี ที่มาโชวฝมือกันจัดแบบไมมีใครยอมใคร 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
 
 



 

 

วันที่หก พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร  • โบสถอัสสัมชัญ • ชมระฆัง
พระเจาซาร และปนใหญพระเจาซาร •  มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร • สนามบินโด
โมเดโดโว    ไ (เชา/กลางวัน/-) 

 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
จากน้ัน นําทานเขาชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุด

กําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทั้งยังเปนท่ีประทับของพระ
เจาซารทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ 
พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเช่ือวาท่ีน่ีเปนที่สถิตของพระเจาปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑท่ีสําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอรต้ังอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน ส่ิงที่
ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน 
โมโนมาคไดพระราชทานมงกุฎน้ีใหกับเจาชายวลาดิมีร โมโนมาค (Vladimir 
Monomakh) เม่ือราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับ



 

 

ดวยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีล้ําคาตางๆมากมาย และไดใชในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกจนถึงป พ.ศ. 2225 ชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ที่ถือ
วาสําคัญท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับลงบน
โบสถไมเกาที่มีมากอน แลวใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจาซาร 
เปนตัวอยางผลงานศิลปะช้ินโตอันเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความ
งดงามเปนตัวดึงดูดใหผูคนมาเย่ียมชม ลองมาดูดวยตาตัวเองแลวคุณจะประทับใจ
กับขนาดอันมหึมาของที่น่ี 

เท่ียง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง 

(St.Saviour Cathedral) เปนวิหารท่ีใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก 
ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํา 
Moskva เมืองมอส
โคว ประเทศรัสเซีย 
สรางข้ึนในสมัยของ
พระเจาซารอเล็กซาน
เดอร่ี 1 เพ่ือเปน
อนุสรณแหงชัยชนะ
และแสดงกตัญุตาแด
พระเปนเจาที่ทรงชวย
ปกป�องรัสเซียใหรอด
พนจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอนสรางนาน
ถึง 45 ปในสมัยของสตาลิน เคยส่ังใหทุบทําลายมหาวิหารแหงน้ี จนกระทั่งใน
สมัยประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมีการบูรณะข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงดวยเงินบริจาค
และพลังความศรัทธาของผูคน ดังน้ันที่น่ีจึงเปนที่รักและศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชน มหาวิหารโดมทองแหงน้ีจึงกลายเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิในการประกอบ
พิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

จากน้ัน  ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว 
18.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย(TG) เท่ียวบินที่ TG 975 
 



 

 

วันทีเ่จ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจมิรูลืม  
 
อัตราคาบริการ 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

22 ส.ค.62 27 ส.ค.62 TG974/TG975 55,900 55,900 54,900 6,000 
28 ส.ค.62 03 ก.ย.62 TG974/TG975 58,900 58,900 57,900 6,000 
04 ก.ย.62 10 ก.ย.62 TG974/TG975 57,900 57,900 56,900 6,000 

 
หมายเหตุ : เฉพาะพีเรียดเดินทางวันที่ 22-27 ส.ค.62 ไฟลทบินจะเดินทางออกจา

กรุงเทพฯเวลา 14.00 น.ถึงมอสโควเวลา 19.45 น. ขากลับออกจากมอสโควเวลา 22.05 น.
ถึงกรุงเทพฯเวลา 11.10 น. 

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-มอสโคว-

กรุงเทพฯ สายการบินไทย Thai Airway(TG) 
 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.กระเป�าถือข้ึน

เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พัก

หองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ําด่ืมบริการบนรถวัน

ละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 



 

 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี
ที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

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

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 
USD/ทาน 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําให
ท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงิน
มัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไมมี
เง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป�วย 



 

 

4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัว
รถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี 
เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน
ไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง

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

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว
Singleหองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา



 

 

หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง
ถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


