
 

 

รหัสทัวร GOH1903961 
ทัวรรัสเซยี We are in Russia มอสโคว ซารกอรส เซนตปเตอรสเบิรก 
9 วัน 7 คืน (TG) 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ   เมืองปเตอรฮอฟ   พระราชวังแคทเธอรีน 
ชมระบําพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส   ป�อมปเตอร แอนด พอล 
มหาวิหารเซนตไอแซค   พระราชวังยูซูปอฟ   พิพิธภัณฑเรือรบ   ถนนเนฟสกี้ 
รถไฟดวน SAPSAN TRAIN    ถนนอารบัต   โบสถโฮลีทรินิต้ี   โบสถอัสสัมชัญ 
สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค   วิหารเซนตซาเวียร   พระราชวังเครมลิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มอสโคว | พระราชวงัเครมลิน | พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ | พระราชวังยซููปอฟ  | พระราชวังแคทเธอ

รีน | จตุรัสแดง | ซารกอรส |  ลองเรือแมน้ําในกรุงมอสโคว 

เดนิทาง มกราคม – มิถุนายน 63 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว  

11.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4 
เคานเตอร H,J สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว โดยสายการบนิไทย TG974 
20.20 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรงุมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชา

กวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  
***คณะเดินทางวันที่ 13 – 21  เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 10.30 และเดินทางถึง
กรุงมอสโคว เวลา 16.15 น. จากน้ันนําทานชมเนินเขาสแปรโรว และนําทาน
รับประทานอาหารคํ่าแทนวันที่ 8 ของการเดนิทาง*** 
*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 18 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 19.45 น. *** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – มอสโคว ์ 
วนัที� �. มอสโคว ์– (บินภายใน) เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ –  พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ 
วนัที� �. เมืองปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ชมระบาํพื �นเมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 
วนัที� �. ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พระราชวงัยซููปอฟ 
วนัที� �. พิพิธภณัฑอ์อโรรา่ – ถนนเนฟสกี� – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN  – ถนนอารบตั -  มอสโคว ์
วนัที� �. ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลีทรนิิตี � – โบสถอ์สัสมัชญั – สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโค – วิหารเซนตซ์าเวียร ์- ละครสตัว ์
วนัที� �. มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเมอรี� – จตัรุสัแดง – วิหารเซนทบ์าซิล 
            - รบัประทานอาหารระหว่างลอ่งเรือแม่นํ�าใจกลางกรุงมอสโคว ์
วนัที� �. IZMAILOVO MARKET – พิพิธภณัฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์– สนามบิน                                            
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

วันที่ 2 มอสโคว – (บินภายใน) เซนตปเตอรเบิรก – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสนามบินมอสโคว 
 .... น. ออกเดินทางสูนครเซนทปเตอรเบิรก โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินที่..…..  

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

นําชมความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดวยหอง
ตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซีย
ของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปจจุบันพระราชวังน้ี
ไดถูกใชเปน เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เกบ็รวบรวม
งานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน 
ลีโอนาโด ดาวินซี,่ ปกสัโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวย
ที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง 

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 เป

โตรดวาเรสต (Peterhof Palace) ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอร มหาราช พระ
ตําหนักที่ไดชื่อวาเปน Russian Versailles เปนพระราชวงัที่งดงามโดดเดนดวย
อุทยานน้ําพุที่พวยพุงมาจากรูปปم�นสีทองและท่ีตางๆ มากกวา 100 แหง ดวย
สถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะต่ืนตาต่ืนใจกบัประตมิากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิง่ 
หองหับตางๆ ภายในพระราชวงัประดบัดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่
สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวตัิศาสตรจนมิอาจประเมินคาได สวนภายนอกก็เต็ม
ไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนนํ้าพุอันตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวร



 

 

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

ประทับในฤดรูอนของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที ่2 เมษายน ค.ศ.
1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชกิในราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของ คณะ
ปฏิวัติ ซึง่กลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ โรมานอฟที่
ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) 
ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอา
ความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ�าสดใส มีหลังคารูป
โดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน  
(Amber Room)  ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่น
งดงามในสไตลฝร่ังเศส หรือชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองไดตามอัธยาศัย 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส 
(Nicholas Palace) ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตง
กายชุดประจําชาติ ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในชวงพัก



 

 

การแสดงมบีริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ,  
วอดกา เปนตน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 4 ชมป�อมปเตอร แอนด พอล – มหาวิหารเซนตไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมป�อมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคย

ใชเปนที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปนป�อมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตป
เตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมานอฟทุก
พระองค  จากนั้นนําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่
ไดชื่อวาเปนมหาวหิารที่สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมรีูปภาพ
ที่สรางดวยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักด์ิสิทธ์ิแหงน้ีเปนที่นับถือของ
ชาวเมืองอยางมาก เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบ
คาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี 

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

อดีตวังเกา สรางขึ้นมาตั้งแตป 1770 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Jean – Baptiste 
Vallin de la Mothe กอนจะตกทอดมาเปนวังแหงเจาชายยูซูฟ ในป 1917 วังแหง
น้ีไดเปนที่วางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน (Grigori Yefimovich Rasputin) 
ปจจุบันพระราชวังภายในมีจําลองเหตุการณดวยหุนขี้ผึ้ง เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดเห็น
บรรยากาศในวันลอบสงัหารรัสปูติน ผูโคนบัลลังกพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 และคําสาป
อันหนาพิศวง ที่ไมมีใครหาคําตอบได 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 พิพิธภัณฑเรือรบ – ถนนเนฟสกี้ – รถไฟดวน SAPSAN TRAIN  – มอสโคว – 
ถนนอารบัต   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานถายรูปกบัพิพิธภัณทเรือรบออโรรา (Aurora Museum) เรือ

ประวตัิศาสตร-ของรัสเซียที่ ที่มีประวัติยาวนานรวมถึงการผานชวงการปฏิวัตกิาร
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบคอมมิวนิสตในป ค.ศ. 1917 และสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1941-1945 ดวย นําทานถายรูปกับโบสถหยดเลือด (Church 
of Christ’s Resurrection) ที่สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 
ถูกลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพ่ือเปนอนุสรณแดพระ
บิดา นําทานตอไปยัง ถนนชอปปง   เนฟสกี้ (Nevsky Prospect) โดยชื่อถนนน้ัน
ไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคาสายหลักในเซนทปเตอรเบิรกใหทานได
เลือกซื้อสินคานานาชนิดเปนของที่ระลึก 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย 
 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพ่ือเดินทางสูกรุงมอสโคว นําทานขึ้น
รถไฟ SAPSAN TRAIN (ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) จากน้ันนําทานสูถนนอารบัต 
(Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวม
วัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน รานอาหารมากมาย และยังมศิีลปนมานั่งวาดรปู
เหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA HOTEL หรือเทียบเทา 

 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมือง

ซากอรสไดเปนที่ตั้งของศาสนสถานท่ีใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษที่ 
14-17  เปนที่แสวงบญุที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรอง
เพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ ชมโบสถโฮลีทรินิตี้  



 

 

(Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง 
ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสเีงินของนักบุญเซอร
เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการ
จูบฝาโลงศพ ชมโบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถที่มีความ
สวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 
เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตรุัสวิหารแหงเคลมลิน  ภายในตกแตงดวยภาพเฟรส
โกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายใน
ตกแตงดวยภาพนักบญุ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีสําหรับ
นักรองนําสวด หอระฆงั สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการให
เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่น่ีสูงกวาชมบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ 
(Chapel Over the Well)  ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาต ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก 

ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ�าใตดินมีจดุเร่ิมตนมาจากชวง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต 
ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของ 
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบรุุษ ซึง่จะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รปูหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดบั
ลวดลายแบบโมเสก นําทานเดินทางกลับสูกรุงมอสโคว แลวนําทานเขาชมวิหารเซนต
ซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพดานใน) เปนมหา
วิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามน
โปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 
45 ป  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
นําทานชมการแสดงละครสัตว (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 จากนี้ยังมีบรกิารถายรปูกบัสัตวตางๆ และมีของท่ี



 

 

ระลกึดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไมมีการแจง
ลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA HOTEL หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 7 มอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จัตุรัสแดง –  
วิหารเซนทบาซิล - รบัประทานอาหารระหวางลองเรือแมนํ้าใจกลางกรุงมอสโคว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปน

ศูนยกลางทางเศรษฐกจิ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป 
นําทานเขาสูภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนต
ปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชมุของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของ
ประเทศ นําทานสูจัตุรสัวิหาร ถายรปูกบัโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถ
อารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่
สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซาร
ทุกพระองค จากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพ่ือนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวาง
การหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดใน
โลกที่ยังไมเคยมกีารใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ 
(The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพ่ือเปนที่เก็บ
สะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสม
ของมีคาท่ีดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษท่ี 14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจา
แผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน 
 
 



 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณ

สําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ
ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วนัชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลกึ
สงครามโลกครัง้ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสัแดงเปนที่ต้ัง ของกลุมสถาปตยกรรมที่
สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวย
ยอดโดม 9 ยอดทีม่ีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา เปน
ศิลปะโกธิก บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่พรรค
คอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากมุ (GUM 
Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เส้ือผา เครือ่งสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขาง
แพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอน
อยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า  นําทาน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu 
รับประทานอาหารระหวางลองเรือไปตามแมนํ้า Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศ
แบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ 
ตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําเปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 8 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑอวกาศ – เนินเขาสแปรโรว – สนามบนิ                                           
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานได

เลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถกูที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตา 
แมลูกดก, ผาคลมุไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย นําทานสูเขา
พิพิธภัณฑอวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจดั
แสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวตางๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ
แหงน้ี จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และส่ิงประดิษฐที่
เกี่ยวของกับอวกาศของรัสเซีย พรอมดวยประวัติศาสตรและการพฒันาของการ
เดินทางขึ้นสูอวกาศและดวงจันทรตั้งแตอดีตจนถึงปจจบุัน สิ่งจดัแสดงตางๆ ไมวาจะ
เปนกอนหินจากดวงจันทร ชดุอวกาศ ช้ินสวนยานอวกาศ รวมทั้งสุนัขที่เคยขึ้นไปใน
อวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จดุชมวิวที่สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจด็ตึกที่สรางใน
สมัยสตาลิน จากน้ันนําทานสู Outlet Village Belaya Dacha ใหเวลาทานได
อิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน HUGO BOSS, CALVIN 
KLEIN, CAMPER, CHARUEL, CONVERSE, CROCS, DKNY, FURA , 
GABBIACCI, GEOX,  LACOSTE, MANGO, MARKS&SPENCER, NEW 
BALANCE, NIKE, SAMSONITE และอ่ืนๆอีกมากมาย 
** คณะเดินทางวันที่ 13 – 21  เม.ย. 63 ขอสงวนสิทธิ์ไมเดินทางไป Outlet 
เน่ืองจากไฟทบินกลับเปนเวลา18.25 น. ** 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
19.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
22.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยสายการบินไทย TG975 

*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 18 เม.ย. 63 ออกเดินทางกลับเวลา 22.05 และ
เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.10 น. ของวันที่ 9*** 
***คณะเดินทางวันที่ 13 – 21  เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 18.25 และเดินทางถึง
กรุงเทพฯ เวลา 07.30 น. ของวันที่ 9 *** 
 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
10.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ  We are in Russia 
มอสโคว ซารกอรส เซนตปเตอรสเบิรก 

9 วัน 7 คนื  โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป 
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ทานละ 

วันที่ 25 ม.ค. –  
02 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วันที่ 30 ม.ค. –  
07 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วันที่ 08 -16 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 
วันที่ 15 -23 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วันที่ 22 ก.พ. –  
01 มี.ค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วันที่ 04 -12 มี.ค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 
วันที่ 11 -19 มี.ค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 
วันที่ 18 -26 มี.ค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วันที่ 25 มี.ค. –  
02 เม.ย. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วันที่ 13 -21 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 49,280 6,900 
วันที่ 18 -26 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 48,850 6,900 
วันที่ 11 -19 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 48,850 7,900 
วันที่ 18 -26 พ.ค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 10,900 
วันที่ 23 -31 พ.ค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 10,900 

วันที่ 28 พ.ค. –  
05 มิ.ย. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 10,900 

วันที่ 11 -19 มิ.ย. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 10,900 
วันที่ 18 -26 มิ.ย. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.    ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมดัจําแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทัง้
แบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกนิจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงนิไมเกินทานละ 



 

 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินไมเกนิทานละ 500,000 
บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจดัทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก. และมากกวา 1 
ชิ้น สําหรับเท่ียวบินระหวางประเทศ และคาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 
23 ก.ก. และมากกวา 1 ชิ้น ,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, 
คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิน่  (48 ดอลลารสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (27 ดอลลารสหรัฐ) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน ซึง่มคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเครือ่งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมคีุณสมบตัิตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรมั) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนับรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมตัิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ



 

 

คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 


