
 

 

รหัสทัวร BID1901938 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 6 วัน 4 คืน (TG) 
สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนตปเตอรสเบิรก วิหารเซนตไอแซค ป�อมปเตอรและปอล 
พระราชวังฤดูรอน หรือพระราชวังปเตอรฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑเฮอมิเทจ    
โบสถหยดเลือด จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนตบาซิล หางสรรพสินคา GUM ถนนอารบัตสตรีท   
ชมการแสดงละครสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

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

เคานเตอร D  
สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

** หมายเหตุ : สําหรับลูกคาท่ีเลือกวันเดินทางพีเรียด 10-15 , 22-27 ส.ค. //26-30 ก.ย. // 
24-29 ต.ค.62 ไฟลทบินขาไปจะเปล่ียนเวลาบินออกจากกรุงเทพฯเวลา 14.00 
น. ถึงมอสโควเวลา 19.45 น. เวลานัดหมายท่ีสุวรรณภูมิเวลา 11.30 น. (กรุณา
เช็คหรือสอบถามท่ีเจาหนาที่กอนทําการจอง) 

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

คนเขาเมืองและศุลกากร 
** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอนรับอยาง
อบอุนจากเจาหนาที ่            นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของ



 

 

รัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญท่ีสุดของยุโรป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการ
เดินทางของประเทศ จัดวาเปนเมืองที่นาเที่ยวมากเมืองหน่ึง ประกอบดวย
สถาปตยกรรมทั้งเกาและใหม มีโบสถซ่ึงเปนสถาปตยกรรมที่สวยงามมากกวา 
200 แหง 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิลสSparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอก
จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว ท่ีสามารถชมดานลางไดเกือบทั้งหมด จึงทํา
ใหเลนิน ผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขาแหงน้ีเปนที่ต้ังบานพักของตน 
ปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยท่ี
เกาแกที่สุดและใหญท่ีสุดในรัฐเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** หมายเหตุ : ไฟลทบินพีเรียด 10-15 , 22-27 ส.ค. //26-30 ก.ย. // 24-29 ต.ค.62 ขา

ไปท่ีเท่ียววันแรกจะถูกสลับไปวันสุดทายหรือวันอ่ืนสลับตามโปรแกรมตามความ
เหมาะสมของสถานการณหนางาน 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
 



 

 

วันที่สอง สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนตปเตอรสเบิรก • วิหารเซนตไอแซค • ป�อมป
เตอร และปอล 

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน เดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูง 

Sapsan Fast Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** รอบของรถไฟ 
อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม**เมืองท่ีไดรับสมญานามวา “ราชินีแหง
ยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพท่ีสวยงามของเมือง เมืองน้ีสรางโดยพระเจาซารปเต
อรมหาราช เมื่อ พ.ศ.2246 โดยตัวเมืองเร่ิมสรางดวยการถมทราย และหินเปน
จํานวนมาก เพราะวาพ้ืนที่เดิมน้ันเปนดินเลนทะเล เหตุผลในการทรงเลือกทางออก
ทะเลบอลติค ท่ีสามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆได เพ่ือการพัฒนาและ
ปรับเปล่ียน ประเทศรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆได ตอมา จึงไดรับสมญา
นามวา “หนาตางแหงยุโรป” เมือง เซนตปเตอรสเบิรค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด (Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกที่สราง

ในเมืองเซนตปเตอรสเบิรค สรางข้ึนในป ค.ศ.1703ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช 
เปนส่ิงกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะเปน
รูปทรงหกเหล่ียม เปนศิลปะแบบบารอค ปจจุบันดานในเปนพิพิธภัณฑที่ใชเปนที่
ฝงพระศพของพระเจาปเตอรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศโรมา
นอฟ นอกจากน้ียังมีภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแมมารีศักด์ิสิทธิ์ท่ีงดงาม อัน
เปนที่เล่ือมใสศรัทธาของคริสตศาสนิกชน  



 

 

จากน้ัน   เดินทางสู มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือวาไดรับการ
ตกแตงอลังกาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และภายใน
ใชหินออน และหินอ่ืน ๆ กวา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมท่ีสถานที่แหง
น้ี จึงไดมีการกอสรางข้ึนใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป ค.ศ. 1818 
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใชเวลา
ในการกอสรางนานถึง 40 ปมีการออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบเรเนสซองส 
และบาโรก ตัววิหารใหญโต สีขาวบริสุทธิ ประดับดวยประติมากรรมเหล็กอัน
งดงาม เปนโบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่ประดับประดาตกแตงดวยกระจกสีอยาง
วิจิตรบรรจง และยังเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ท่ีชาวเมืองท่ีน่ีใหความนับถือเปนอยาง
มาก เน่ืองจากในอดีตตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แต
มหาวิหารไอแซคแหงน้ีกลับไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เมืองเซนตปเตอรเบิรก 
 



 

 

วันที่สาม          พระราชวังฤดูรอน หรือพระราชวังปเตอรฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • 
พิพิธภัณฑเฮอมิเทจ   

                         โบสถหยดเลือด              
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 โดยตัวภายในพระราชวัง
เปนหนาท่ีหลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส “บา
รอค”และคลาสสิก พระเจาปเตอรหมายมั่นปم�นมือกับพระราชวังน้ีมาก วาง
โครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลล่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรจงสรางพระราชวังอยางประณีตเนนการตกแตงภายในท่ีเลือกจะใช โคมไฟ
ระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลักดานนอกจะเปนหนาที่ของ เลอ 
บรอง เขาถูกพระเจาปเตอรเชิญมาสรางลานน้ําพุ โดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถือ
เปนจุดหลักของประสาทแหงน้ีก็วาได ดวยความยิ่งใหญตระการตาและแสงของ



 

 

พระอาทิตยกระทบผิวน้ํา และขอบอางสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศรมร่ืนของตนไม
นานาพันธุจึงทําใหเกิดภาพท่ีสวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยาย 

** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือน
พฤษภาคม และ 

อาจปดทําการในวันจันทรส้ินเดือน หรือวันจันทรกับวันอังคาร (2วันติดตอกัน) ซ่ึงเปนธรรมเนียม
วันหยุด 

ของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะปดทํา
ความสะอาด 

โดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีท่ีพระราชวังฤดูรอนปด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียน
โปรแกรมได 

ตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนที่เปดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลา
ดังกลาว** 

เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวันแบบพ้ืนเมืองในพระราชวังอเล็กซานเดอร  
พิเศษ เมนูวอสกา + ไขปลาคาเวียร 

จากน้ัน เดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 
1,050 หอง สถานท่ีแหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเปนพระราชวังหลวงของราชวงศโร
มานอฟ ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 ต้ังอยูระหวางทาวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง 
ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว และ ขาว ดวย 
สถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวไดเปดใหประชาชน
เขาชมในฐานะ  
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**     
เดินทางสู มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถูกสรางข้ึนในสมัยพระ
เจาปเตอรมหาราช ปค.ศ. 1708 ต้ังอยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟสก้ี ในสมัยกอน
เปนโบสถเล็กๆ ตอมาในสมัยของพระเจาปอลดท่ี 1 ในปค.ศ. 1800 ไดทําการ
สรางวิหารใหม ใหย่ิงใหญและสวยงามมากข้ึนกวาเดิมมหาวิหารแหงน้ีมีลักษณะ
รูปทรงคร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบประกอบไปดวยเสา
โรมัน 96 ตน และโดมขนาดใหญซ่ึงมียอดสูงถึง 90 เมตร ดานนอกของวิหารมี
สวนสาธารณะที่ชาวรัสเซียจะมาพักผอนหยอนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่ง
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางใหเปนเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 
2 พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวังดีตอประชาชน 



 

 

ปรากฎวาชาวรัสเซียไมเขาใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเปนอยูที่จน
ลง เปนผลใหพวกชาวนารวมตัวกันวาแผนปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึง
ติดระเบิดพลีชีพว่ิง เขามาขณะพระองคเสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุน้ัน
ถูกสรางโบสถครอบไว กลายเปนโบสถหยด 
เลือดมาจนถึงทุกวันน้ี รูปแบบสถาปตยกรรมเปนแบบรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 
16-17 มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่

เมืองเซนตปเตอรเบิรก 
 
วันที่ส่ี           สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนตบาซิล •  

หางสรรพสินคา GUM  
                       ถนนอารบัตสตรีท • ชมการแสดงละครสัตว     
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
จากน้ัน เดินทางกลับสู เมืองมอสโคว โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 



 

 

 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม** 

เท่ียง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอสโควสรางในสมัยค

ริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเปนศูนยรวมเหตุการณสําคัญตาง ๆ เชนงานเทศกาลเฉลิม
ฉลอง หรือการประทวง ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และยังถือไดวาเปนจัตุรัสท่ีมีความ
สวยงามมากท่ีสุดในโลกบริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานที่สําคัญของ
ประเทศ อีกหลายแหงท่ีสามารถไดชมอันไดแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil’s Catherdral) สถานที่ที่ซ่ึงถูกยอมรับวา
สวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถลูกกวาด”สรางข้ึน
ดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก 
ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด 
เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลท่ีเมืองคาซาน และดวย
ความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําใหเปนท่ีพอพระทัยของพระเจาอี
วานท่ี 4 เปนอยางมาก จึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จ แกสถาปนิก ดวยการควักลูกตา



 

 

ท้ังสองขางท้ิงเสีย เพ่ือไมใหสถาปนิคผูน้ีสามารถสรางส่ิงสวยงามกวาน้ีไดอีก การ
กระทําของพระองคในคร้ังน้ัน สงผลใหทุกคนขนานนามวา “พระเจาอีวานจอม
โหด” (Ivan the terrible)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชมหอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour clock tower)ท่ีต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา 
เปนศิลปะแนวโกธิค ปลายยอดถูกประดับดวยดาว 5 แฉกท่ีทํามาจาก ทับทิม โดย
พรรคคอมมิวนิสตเปนผูประดับในป ค.ศ.1995นําทานเขาชม และชอปปم�ง 
หางสรรพสินคากุม (GUM Department store)สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จําหนาย
สินคาแบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม แบรนดดังที่มีช่ือเสียงที่เปนรุน
ลาสุดชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว(Moscow Metro)ต่ืนตากับการ
ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับ
ดวยกระจกสี หินออน จากน้ัน 
นําทานเดินทางไปยัง ถนนคน
เดิน ถนนอารบัต
(ArbatStreet) ที่ต้ังอยูในใจ
กลางของแหลงประวัติศาสตร
และถือวาเปนหน่ึงในยาน
โบราณที่สุดของมอสโคว ที่มีช่ือ
ปรากฏในประวัติศาสตรมา
ต้ังแตศตวรรษท่ี 15 โดยตลอด
ความยาว 1.8 กิโลเมตร ท่ีเต็มไปดวยรานอาหาร รานขายของที่ระลึก รานคาเฟ� 
และยังเปนแหลงชุมนุมของศิลปนอินด้ี ที่มาโชวฝมือกันจัดแบบไมมีใครยอมใคร 

เย็น  ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และต่ืนตากับการแสดงกายกรรมมายา

กล ของ ละครสัตว Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับเหลาสัตว
ท่ีไดรับการฝกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับสัตว
แสนรูเพ่ือเปนท่ีระลึกไดอีกดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

** กรณีละครสัตวงดการแสดงซึ่งบางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาบริการสวนน้ีให 
ท่ีพัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
วันทีห่า พระราชวังเคลมลิน • โบสถอัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑอเมอร่ีแชมเบอร• สนามบิน

โดโมเดโดโวเมืองมอสโคว        
ไ (เชา/กลางวัน/-) 
 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน ชมความสวยงามและเจริญรุงเรืองของ กรุงมอสโคว ซ่ึงถือเปนเมืองหลวงของ

ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียท่ีย่ิงใหญ นําทานเขาชมพระราชวังเคลมลินสัญลักษณ
ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุดกําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียท่ีมีมายาวนาน
ในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไมธรรมดาที่น่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว 
อีกท้ังยังเปนที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรม
หาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเช่ือวาที่น่ี
เปนที่สถิตยของพระเจาปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ท่ีสําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล 
และรับรองแขกระดับประเทศ ชมโบสถอัสสัมชัญ วิหารหลวงเกาแก ท่ีถือวาสําคัญ
ท่ีสุดในเคลมลิน ซ่ึงสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสรางทับลงบนโบสถไมเกา
ท่ีมีมากอนแลว ใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เท่ียง  ไรับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร 
นําทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอรต้ังอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน ส่ิงที่
ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎ
ทองคําของราชวงศโมโนมาค
จักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาค
ไดพระราชทานมงกุฎน้ีใหกับ
เจาชายวลาดิมีร โมโนมาค 
(Vladimir Monomakh) เมื่อ
ราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงาม
มาก ทําจากทองคําประดับดวยขน
เสือเซเบิล (Sable) และอัญมณี
ล้ําคาตางๆมากมาย และไดใชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงป พ.ศ. 2225 
ชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ท่ีถือวาสําคัญที่สุดในเครมลิน ซ่ึงสรางโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอน แลวใชเพ่ือใน
การประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจา
ซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจาซาร เปนตัวอยางผลงานศิลปะช้ินโตอัน
เล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความงดงามเปนตัวดึงดูดใหผูคนมาเย่ียม
ชม ลองมาดูดวยตาตัวเองแลวคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหึมาของที่น่ี 

จากน้ัน  ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว 
18.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย(TG)เที่ยวบินท่ี TG 975 
** หมายเหตุ : สําหรับลูกคาที่เลือกวันเดินทางพีเรียด 10-15 , 22-27 ส.ค. //26-30 ก.ย. // 

24-29 ต.ค.62 ไฟลทบินขาไปจะเปล่ียนเวลาบินออกจากมอสโควเวลา 22.00 
น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 11.10 น.  

 
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
 
07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจมิรูลืม  
 
หมายเหตุ : หากสถานท่ีทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปดโดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดยเปน
การปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหนวยงานในประเทศรัสเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและ



 

 

เปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขดังกลาวกอนทําการ
จองทุกคร้ัง 
 
อัตราคาบริการ 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

10 ส.ค.62 15 ส.ค.62 TG974/TG975 52,900 52,900 51,900 6,000 
22 ส.ค.62 27 ส.ค.62 TG974/TG975 52,900 52,900 51,900 6,000 
14 ก.ย.62 19 ก.ย.62 TG974/TG975 54,900 54,900 53,900 6,000 
26 ก.ย.62 01 ต.ค.62 TG974/TG975 54,900 54,900 53,900 6,000 
24 ต.ค.62 29 ต.ค.62 TG974/TG975 53,900 53,900 52,900 6,000 
07 พ.ย.62 12 พ.ย.62 TG974/TG975 52,900 52,900 51,900 6,000 
23 พ.ย.62 28 พ.ย.62 TG974/TG975 52,900 52,900 51,900 6,000 
05 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 TG974/TG975 55,900 55,900 54,900 6,000 
19 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 TG974/TG975 52,900 52,900 51,900 6,000 

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทาน ** 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-มอสโคว-

กรุงเทพฯ สายการบินไทย Thai Airway(TG)  
 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.กระเป�าถือข้ึนเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบ 
 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 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 20 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

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

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 
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
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน 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** 

 


