
 

 

รหัสทัวร B2B1902010 

ทัวรรัสเซยี We are in Russia มอสโคว ซารกอส เซนตปเตอรสเบิรก  
9 วัน 7 คืน (TG) 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ   เมืองปเตอรฮอฟ   พระราชวังแคทเธอรีน 
ชมระบําพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส   ชมป�อมปเตอร แอนด พอล 
มหาวิหารเซนตไอแซค   พระราชวังยูซูปอฟ   พิพิธภัณฑออโรรา   ถนนเนฟสกี้ 
รถไฟดวน SAPSAN TRAIN   ถนนอารบัต   โบสถโฮลีทรินิต้ี 
โบสถอัสสัมชัญ   วหิารเซนตซาเวียร   ละครสัตว   พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี   จัตุรัสแดง   วิหารเซนทบาซิล 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว 
07.30 

น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โดยสารระหวางประเทศ ประตู 4 
เคานเตอร H,J สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

10.30 
น. 

ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินไทย TG974 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 23 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 10.50 น. และถึง
กรุงมอสโคว เวลา 17.10 น.*** 

16.15 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําเดินทางสู
เนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอส
โควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเทา 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ 
วนัที� �. มอสโคว์ – (บนิภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบร์ิก –  พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ 
วนัที� �. เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ชมระบําพื �นเมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 
วนัที� �. ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวงัยซููปอฟ 
วนัที� �. พิพิธภณัฑ์ออโรร่า – ถนนเนฟสกี � – รถไฟดว่น SAPSAN TRAIN  – ถนนอารบตั -  มอสโคว์ 
วนัที� �. ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี � – โบสถ์อสัสมัชญั – สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ 
            –- ละครสตัว์ 
วนัที� �. มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑ์อารเมอรี� – จตัรัุสแดง – วิหารเซนท์บาซิล 
            - รับประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรือแม่นํ �าใจกลางกรุงมอสโคว์ 
วนัที� �. IZMAILOVO  MARKET – พิพิธภณัฑ์อวกาศ – สนามบนิ                                            
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

วันที่ 2 มอสโคว – (บินภายใน) เซนตปเตอรเบิรก – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูสนามบินมอสโคว 
.... .... น. ออกเดินทางสูนครเซนทปเตอรเบิรก โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินที่..…..  

(ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
         
บาย 

นําชมความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหอง
ตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของ
รัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใช
เปน เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้า
คาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวิน
ซี,่ ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของ
โลกแหงหน่ึง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา   

วันที่ 3 เมืองปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบําพ้ืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเปนที่ตั้งของ พระราชวังฤดูรอน เปโตรด
วาเรสต (Peterhof Palace) ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอร มหาราช พระตําหนักที่ได
ชื่อวาเปน Russian Versailles เปนพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุที่พวย
พุงมาจากรูปปم�นสีทองและที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวยสถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะ
ตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง หองหับตางๆ ภายในพระราชวัง
ประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวัติศาสตร
จนมิอาจประเมินคาได สวนภายนอกก็เต็มไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพุอัน
ตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย เดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชก้ิน (Pushkin) เมืองน้ีเปนที่ประทับใน



 

 

ฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิ
โคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของ คณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเปน
ประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ โรมานอฟที่ยาวนานกวา 200 ป 
นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin 
Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค 
(Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ�าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหอง
หับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน  (Amber Room)  ที่ทุกทานจะตองประทับใจ 
อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส หรือชอปปم�งสินคาพื้นเมืองไดตาม
อัธยาศัย 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas 
Palace) ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ 
ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในชวงพักการแสดงมีบริการอาหาร
วาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา เปนตน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา  
วันที่ 4 ชมป�อมปเตอร แอนด พอล – มหาวิหารเซนตไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําเขาชมป�อมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเปน
ที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปนป�อมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก 
ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมานอฟทุกพระองค  จากน้ัน
นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชื่อวาเปนมหาวิหารที่
สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงาม 
รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธ์ิแหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก เน่ืองจากครั้งหน่ึง
ตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซ
คแหงน้ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชมพระราชวังยูซูปอฟ (Moika Palace หรือ Yusupov Palace) อดีตวัง

เกา สรางขึ้นมาตั้งแตป 1770 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Jean – Baptiste Vallin de 
la Mothe กอนจะตกทอดมาเปนวังแหงเจาชายยูซูฟ ในป 1917 วังแหงน้ีไดเปนที่วางยา
และวางแผนสังหารรัสปูติน (Grigori Yefimovich Rasputin) ปจจุบันพระราชวัง
ภายในมีจําลองเหตุการณดวยหุนขี้ผึ้ง เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเห็นบรรยากาศในวันลอบ
สังหารรัสปูติน ผูโคนบัลลังกพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 และคําสาปอันหนาพิศวง ท่ีไมมีใครหา
คําตอบได 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 พิพิธภัณฑเรือรบ – ถนนเนฟสกี้ – รถไฟดวน SAPSAN TRAIN  – มอสโคว – ถนน
อารบัต   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานถายรูปกับพิพิธภัณทเรือรบออโรรา (Aurora Museum) เรือประวัติศาสตร-ของ

รัสเซียที่ ที่มีประวัติยาวนานรวมถึงการผานชวงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองมา
เปนระบอบคอมมิวนิสตในป ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1941-1945 
ดวย นําทานถายรูปกับโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่
สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซาน
เดอรที่ 3 ทรงสรางเพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา นําทานตอไปยัง ถนนชอปปง   เนฟสกี้ 
(Nevsky Prospect) โดยชื่อถนนน้ันไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคาสาย



 

 

หลักในเซนทปเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิดเปนของที่ระลึก 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บาย 
 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพื่อเดินทางสูกรุงมอสโคว นําทานขึ้นรถไฟ 
SAPSAN TRAIN (ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) จากน้ันนําทานสูถนนอารบัต (Arbat 
Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคา
ของที่ระลึก รานน่ังเลน รานอาหารมากมาย และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูป
ลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 ซารกอรส - โบสถโฮลีทรินิตี้ – โบสถอัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค – 
วิหารเซนตซาเวียร - ละครสัตว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซา

กอรสไดเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษที่ 14-17  
เปนที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลงทาง
ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ ชมโบสถโฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity 
Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟ
รสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของ
ทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอัสสัมชัญ 
(Assumption Cathedral) โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัย
พระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเค
ลมลิน  ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัย
พระเจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของ
พระสังฆราชและที่สําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหา
ราช ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่น่ีสูงกวาชมบอนํ้า
ศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel Over the Well)  ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวย



 

 

ความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�า
ใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของ Monumental art คือ
ลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูป
ของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นําทานเดินทาง
กลับสูกรุงมอสโคว แลวนําทานเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the 
Saviour) (หามถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญทีสุ่ดในรัสเซีย สรางขึ้นเพ่ือ
เปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด 
เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวง
หลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย ***กรณี
ละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเทา  

วันที่ 7 มอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนทบา
ซิล - รับประทานอาหารระหวางลองเรือแมนํ้าใจกลางกรุงมอสโคว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปนศูนยกลาง

ทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 
ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป นําทานเขาสูภายใน
รั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุก
พระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก  ปจจุบัน
เปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร 
ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน 
และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การ



 

 

ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองค จากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางใน
สมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆัง
แตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความ
ตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชม
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย
เพ่ือเปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่
เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 
20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจา
แผนดินที่สมบูรณแบบ ซ่ึงอีก 2 ที่อยูท่ีอังกฤษ และ อิหราน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญ

ในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทาง
การเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาล
สําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณ
โดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ต้ัง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบา
ซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส 
สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจาก
ทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชม
หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง 
สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และ
ราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเล
นินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 

คํ่า  นําทาน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทาน
อาหารระหวางลองเรือไปตามแมนํ้า Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชม
ความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ ตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา
เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 IZMAILOVO  MARKET – พิพิธภัณฑอวกาศ – สนามบิน                                           

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือก

ซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตา แมลูกดก, 
ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย นําทานสูเขาพิพิธภัณฑ
อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ยวกับ
อวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวตางๆ ซึ่งพิพิธภัณฑแหงน้ี จะจัดแสดง
เกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับอวกาศของ
รัสเซีย พรอมดวยประวัติศาสตรและการพัฒนาของการเดินทางขึ้นสูอวกาศและดวงจันทร
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สิ่งจัดแสดงตางๆ ไมวาจะเปนกอนหินจากดวงจันทร ชุดอวกาศ 
ชิ้นสวนยานอวกาศ รวมท้ังสุนัขที่เคยขึ้นไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
13.30 

น. 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

18.25 
น. 

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยสายการบินไทย TG975 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 23 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 18.40 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 07.30 น.*** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
07.30 

น. 
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ  We are in Russia  
มอสโคว ซารกอรส เซนตปเตอรสเบิรก 

9 วัน 7 คืน  โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 21  – 29 ก.ย. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 48,900 5,900 
วันที่ 23 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 48,900 5,900 

วันที่ 9-17ธ.ค. 62 75,900 75,900 75,900 75,900 54,900 4,900 
วันที่ 18 -26 ธ.ค.62 75,900 75,900 75,900 75,900 54,900 4,900 

วันที่ 26 ธ.ค.62 – 3 ม.ค. 63 89,900 89,900 89,900 89,900 62,900 9,900 
วันที่ 28 ธ.ค.62 – 5 ม.ค. 63 93,900 93,900 93,900 93,900 66,900 9,900 
วันที่ 30 ธ.ค.62 – 7 ม.ค. 63 93,900 93,900 93,900 93,900 66,900 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 



 

 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก. และมากกวา 
1 ชิ้น สําหรับเท่ียวบินระหวางประเทศ และคาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 23 ก.ก. และมากกวา 1 ชิ้น ,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (48 ดอลลารสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ดอลลารสหรัฐ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 


