
 

 

รหสัทวัร BID1903906 
ทัวรรัสเซีย มหัศจรรย Russia Super Save 6 วนั 4 คนื (TG) 
สถานีรถไฟความเร็วสงู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก วิหารเซนตไอแซค ป�อมปเตอรและปอลพระราช
วังฤดูรอน พระราชวงัปเตอรฮอฟ พระราชวงัฤดหูนาว พพิิธภัณฑเฮอมิเทจ โบสถหยดเลือด สวน
สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ จตุัรัสแดง มหาวิหารเซนตบาซิล สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว อารบัตสตรีท 
พระราชวังเคลมลิน โบสถอัสสัมชัญ พพิิธภัณฑอาเมอรี่แชมเบอร มหาวหิารเซนตเดอะซาเวยีร 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว ประเทศรสัเซีย   
    ไ (-/-/-)                                                                                                                             
11.00 น. พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเวยประต ู

3 เคานเตอร D  
สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกแกทุกทาน 

14.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศรสัเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ TG974 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** ใชเวลาเดินทางประมาณ  
10.30ช่ัวโมง ** 
***พีเรียดเดินทางวันที่ 4-9 เม.ย. 63 ถึงมอสโคว เวลา 19.45 น.*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรสัเซีย ผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
** เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอนรับอยาง
อบอุนจากเจาหนาที ่
นําทานเดินทางสู กรงุมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญที่สุด
ของยโุรป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเปนเมอืงที่
นาเที่ยวมากเมืองหน่ึง ประกอบดวยสถาปตยกรรมทัง้เกาและใหม มีโบสถซึง่เปน
สถาปตยกรรมที่สวยงามมากกวา 200 แหง 

ที่พัก  Moscow Ibis Dynamo หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที ่
เมืองมอสโคว 

 
วันทีส่อง สถานีรถไฟความเรว็สูง • เมืองเซนตปเตอรสเบิรก • วหิารเซนตไอแซค • ป�อมป 

เตอร และปอล 
  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
                 จากน้ัน เดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก(Saint Petersburg)โดยรถไฟ

ความเรว็สงู Sapsan Fast Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** 
รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม**เมืองที่ไดรับสมญานาม
วา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เพราะทศันียภาพที่สวยงามของเมอืง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด (Peter and Paul Fortress)สิ่งแรกที่สราง

ในเมืองเซนตปเตอรสเบิรค สรางขึ้นในป ค.ศ.1703ในสมัยพระเจาปเตอร 
มหาราช เปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สดุ
ของเมือง โดยมคีวามสงูถงึ 122.5 
เมตร ลักษณะเปนรูปทรงหกเหลี่ยม 
เปนศิลปะแบบบารอค ปจจุบันดาน
ในเปนพิพิธภัณฑที่ใชเปนที่ฝงพระ
ศพของพระเจาปเตอรมหาราช และ
พระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศโร
มานอฟ นอกจากน้ียงัมีภาพเขียน
ของนักบุญ รวมรูปพระแมมารีศักด์ิสิทธิ์ทีง่ดงาม อันเปนที่เล่ือมใสศรัทธาของ
คริสตศาสนิกชน  

จากน้ัน   เดินทางสู มหาวหิารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วหิารทีถ่ือวาไดรับการ
ตกแตงอลงักาลมากที่สดุ ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และภายในใช
หินออน และหินอ่ืน ๆ กวา 43 ชนิด ในอดตีเคยเกิดเหตุเพลงิไหมที่สถานทีแ่หงน้ี จงึ
ไดมกีารกอสรางขึ้นใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป ค.ศ. 1818 
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใชเวลาใน
การกอสรางนานถึง 40 ปมีการออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบเรเนสซองส และบา
โรก ตัววหิารใหญโต สีขาวบริสุทธ ิประดบัดวยประติมากรรมเหลก็อันงดงาม เปน
โบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่ประดับประดาตกแตงดวยกระจกสีอยางวิจิตรบรรจง 
และยังเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ ที่ชาวเมืองที่น่ีใหความนับถือเปนอยางมาก  
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที�สาม          พระราชวงัฤดูร้อน หรือพระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวงัฤดูหนาว • พพิธิภัณฑ์เฮอมเิทจ   
                         โบสถ์หยดเลือด ไ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เมืองเซนตปเตอรเบิรก 
 
 
 
 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวงัฤดรูอน หรอื พระราชวงัปเตอรฮอฟ(Peterhof 

Palace)พระราชวงัที่สวยงาม ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปน
พระราชวังที่สรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ช่ือวา ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และ 
เลอ บรอง ซึง่ทั้งสองคนแบงกันสรางพระราชวงัน้ี โดยตัวภายใน 
พระราชวังเปนหนาที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนส
ซองส “บารอค”และคลาสสิก พระเจาปเตอรหมายมั่นปم�นมือกับพระราชวงัน้ีมาก วาง
โครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลล่ี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรจงสรางพระราชวงัอยางประณีตเนนการตกแตงภายในที่เลือกจะใช โคมไฟระยา 
งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลักดานนอกจะเปนหนาทีข่อง เลอ บรอง 
เขาถกูพระเจาปเตอรเชิญมาสรางลานน้ําพ ุโดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถือเปนจุดหลัก
ของประสาทแหงน้ีกว็าได ดวยความยิง่ใหญตระการตาและแสงของพระอาทติย
กระทบผวิน้ํา และขอบอางสีทองมัน รวมถงึบรรยากาศรมร่ืนของตนไมนานาพันธุจงึ
ทําใหเกิดภาพที่สวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวงัจะปดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตลุาคม จนถึงเดือน
พฤษภาคม และอาจปดทําการในวันจันทรสิน้เดือน หรือวันจันทรกบัวันองัคาร 
(2วันตดิตอกัน) ซึง่เปนธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรสัเซีย ในชวงฤดู
ใบไมรวง และฤดูหนาว ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะปดทําความสะอาด 

โดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีทีพ่ระราชวังฤดูรอนปด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิป์รับเปลี่ยน
โปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวงัอื่นที่เปดหรือ

สถานที่อื่นๆในชวงเวลาดังกลาว** 
เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู พระราชวังฤดหูนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 

1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั  
รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเปนพระราชวังหลวงของราชวงศโรมา
นอฟ ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 ตัง้อยูระหวางทาวงั กับ จตุัรัสพระราชวงั 
ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว และ ขาว ดวย 
สถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเปดใหประชาชน
เขาชมในฐานะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

พิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ (TheState Hermitage Museum)ซึ่งเปนสถานที่เก็บ
รวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกรเอก
ระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซ่ี,ปกัสโซ,แรมบรันด,แวนโกะ เปนตน จดัเปน
พิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง  
**ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังน้ันหากวันที่
เดินทางตรงกบัชวงวันปดเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนโปรแกรมไดตาม
ความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวงัอ่ืนที่เปดหรือสถานทีอ่ื่นๆในชวงเวลา
ดังกลาว**     
เดินทางสู มหาวหิารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถกูสรางขึ้นในสมัยพระเจา
ปเตอรมหาราช ปค.ศ. 1708 ตัง้อยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ในสมัยกอนเปน
โบสถเล็กๆ ตอมาในสมัยของพระเจาปอลดที่ 1 ในปค.ศ. 1800 ไดทําการสรางวิหาร
ใหม ใหยิ่งใหญและสวยงามมากขึ้นกวาเดิมมหาวหิารแหงน้ีมีลกัษณะรูปทรงครึง่
วงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบประกอบไปดวยเสาโรมัน 96 ตน 
และโดมขนาดใหญซ่ึงมียอดสูงถงึ 90 เมตร ดานนอกของวิหารมีสวนสาธารณะที่ชาว
รัสเซียจะมาพักผอนหยอนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่ง
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางใหเปนเกยีรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที ่2 
พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวงัดตีอประชาชน ปรากฎวา
ชาวรัสเซียไมเขาใจ เพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลับมคีวามเปนอยูที่จนลง เปนผลให
พวกชาวนารวมตัวกันวาแผนปลงพระชนม โดยสงหญงิชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพ
วิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถกูสรางโบสถครอบ
ไว กลายเปนโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุกวันน้ี รูปแบบสถาปตยกรรมเปนแบบรัสเซีย
ในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Park Inn Pribaltiyskayaหรือเทียบเทาระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่

เมืองเซนตปเตอรเบิรก 
 
 



 

 

วนัที�สี�            สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี� • จตุัรัสแดง มหาวหิารเซนต์บาซิล • GUM  
                     สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ • อารบัตสตรีท                      ไ 

(เช้า/กลางวนั/-) 

 
 
 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก  
จากน้ัน เดินทางกลับสู เมอืงมอสโคว โดยรถไฟความเร็วสงู Sapsan Fast Train 
 (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตาม

ความเหมาะสม** 
เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน นําทานชมความนารักของเหลาบรรดาสุนัขแสนรู ที่ สวนสุนัขไซบีเรียนฮสักี ้

HUSKY PARK พันธุสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ทีฉ่ลาดเฉลียวและแขง็แรงมาก โดยมี
ความสามารถที่จะสามารถลากเลื่อนบนน้ําแขง็หรอืหมิะไดดวย ทัง้น้ีทานยงัไดมี
ประสบการณที่แสนสนุกในการน่ัง รถเทียมสนัุขลากเลื่อนไดอกีดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศมกีารเปลี่ยนแปลง กรณีหมิะไมตกทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
พาไปเที่ยวชม หมูบานโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) แทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน ชม จตัุรัสแดง(Red Square)สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอสโควสรางในสมัยคริส

ศตวรรษที่ 17 ที่เปนศูนยรวมเหตุการณสําคญัตาง ๆ เชนงานเทศกาลเฉลมิฉลอง 
หรือการประทวง ต้ังแตอดีตจนถงึปจจุบัน และยังถือไดวาเปนจัตุรัสทีม่คีวามสวยงาม
มากที่สดุในโลกบริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดวยสถานที่สําคัญของประเทศ อีก
หลายแหงที่สามารถไดชมอันไดแก   มหาวหิารเซนต บาซิล (Saint Basil’s 
Catherdral) สถานที่ที่ซึง่ถูกยอมรับวาสวยงามที่สดุในเมอืงมอสโคว จนไดรับการ
ขนานนามวา “โบสถลูกกวาด”สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอด
โดม 9 ยอดสีสันสวยงาม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชมหอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour clock tower)ทีต้ั่งอยูบนป�อมสปาสสกายา 
เปนศิลปะแนวโกธิค ปลายยอดถกูประดบัดวยดาว 5 แฉกที่ทาํมาจาก ทับทมิ โดย
พรรคคอมมวินิสตเปนผูประดับในป ค.ศ.1995นําทานเขาชม และชอปปم�ง 
หางสรรพสินคากุม (GUM Department store)สถาปตยกรรมที่เกาแกของ 
เมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จาํหนายสินคา
แบรนดเนม เสื้อผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม แบรนดดังทีม่ีช่ือเสียงที่เปนรุนลาสดุชม 
สถานีรถไฟใตดินกรงุมอสโคว(Moscow Metro) ต่ืนตากับการผสมผสานระหวาง
เทคโนโลยกีับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดวยกระจกสี หินออน จากน้ัน นําทานเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต
(ArbatStreet) ทีต้ั่งอยูในใจกลางของแหลงประวัตศิาสตรและถือวาเปนหน่ึงใน
ยานโบราณที่สุดของมอสโคว ทีม่ีช่ือปรากฏในประวัตศิาสตรมาต้ังแตศตวรรษที ่15 
โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปดวยรานอาหาร รานขายของที่ระลกึ ราน
คาเฟ� และยงัเปนแหลงชุมนุมของศิลปนอินด้ี ที่มาโชวฝมือกันจัดแบบไมมีใครยอม
ใคร 

เย็น  ไ อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
ที่พัก  Moscow Ibis Dynamo หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย  
                ที่เมืองมอสโคว 
 
 
 



 

 

วันทีห่า พระราชวังเคลมลิน • โบสถอสัสัมชัญ • พิพิธภณัฑอาเมอรีแ่ชมเบอร • มหา
วิหารเซนตเดอะซาเวียรสนามบนิโดโมเดโดโวเมืองมอสโควไ (เชา/กลางวนั/-) 

 
 
 
 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
จากน้ัน ชมความสวยงามและเจริญรุงเรืองของ กรุงมอสโคว ซึง่ถอืเปนเมืองหลวงของ

ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ย่ิงใหญ นําทานเขาชมพระราชวังเคลมลินสัญลกัษณของ
อดตีสหภาพโซเวียต อันเปนจุดกําเนิดของประวัตศิาสตรรัสเซียที่มมีายาวนานในอดีต
เปนเพียงป�อมปราการไมธรรมดาที่น่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทัง้ยัง
เปนที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองคจนกระทัง่ พระเจาซารปเตอรมหาราชทรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสด็จไปประทับ ณ พระราชวงัเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเช่ือวาที่น่ีเปนที่สถติย
ของพระเจาปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ที่สําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรอง
แขกระดับประเทศ ชมโบสถอัสสมัชัญ วหิารหลวงเกาแก ที่ถอืวาสําคัญที่สดุในเคลม
ลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสรางทบัลงบนโบสถไมเกาทีม่มีากอนแลว 
ใชเพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธกีรรมทางศาสนา 



 

 

เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทาน ชมพิพิธภณัฑอารเมอรรีแ่ชมเบอร ต้ังอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน ส่ิงที่
ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคาํของราชวงศโมโนมาคจกัรพรรดิคอนสแตนติน โม
โนมาคไดพระราชทานมงกุฎน้ีใหกับเจาชายวลาดมิีร โมโนมาค (Vladimir 
Monomakh) เมือ่ราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงามมาก ทําจากทองคาํประดบัดวย
ขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีลํา้คาตางๆมากมาย และไดใชในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกจนถงึป พ.ศ. 2225 ชม โบสถอัสสัมชัญวหิารหลวงเกาแก ทีถ่ือวาสาํคญั
ที่สุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทบัลงบนโบสถไมเกาที่
มมีากอน แลวใชเพือ่ในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา ชมระฆงัพระเจาซาร และปนใหญพระเจาซาร เปนตัวอยางผลงานศิลปะ
ช้ินโตอันเลื่องช่ือของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความงดงามเปนตัวดงึดูดใหผูคนมา
เย่ียมชม ลองมาดูดวยตาตัวเองแลวคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหมึาของที่น่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน ชม มหาวหิารเซนตเดอะซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวหิารโดมทอง 
(St.Saviour Cathedral) เปนวหิารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สดุในโลก ต้ังอยู
ริมฝم�งแมน้ํา Moskva เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของพระเจา
ซารอเล็กซานเดอร่ี 1 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตญัตุาแดพระเปนเจา
ที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวหิารเซนตเดอะซา
เวียรใชเวลากอนสรางนานถงึ 45 ปในสมัยของสตาลิน เคยส่ังใหทุบทําลายมหา



 

 

วิหารแหงน้ี จนกระทัง่ในสมัยประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมกีารบูรณะขึ้นมาอีก
คร้ังหน่ึงดวยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธาของผูคน ดังน้ันที่น่ีจึงเปนที่รักและศูนย
รวมจิตใจของประชาชน มหาวหิารโดมทองแหงน้ีจึงกลายเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ในการ
ประกอบพิธกีรรมที่สําคัญระดับชาตทิางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

 
*** หมายเหต ุหากวันและเวลาที่จะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวหิารจะไมสามารถ

เขาชมได โดยทางทวัรจะไมสามารถทราบลวงหนาเน่ืองจากเปนการจัดการของ
ทางโบสถประเทศรสัเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิ์ในการถายรูปชมบริเวณดาน
นอก ซึง่ลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานชม และชอปปم�ง ที ่หางสรรพสนิคาเวกัส Vegas Shopping Mall 

หางสรรพสินคาขนาดใหญ ทีม่ิไดเปนเพียงศูนยรวมสินคาหลากหลายประเภทเทาน้ัน 



 

 

วนัที�หก สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  
 

แตรวมถงึเปนจดุพกัผอนหยอนใจของชาวเมืองมอสโควอีกดวยเพราะภายในหางยงั
ไดรวบรวมรานอาหารไวมากมาย  

18.00 น. ไ อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินโดโมเด
โดโว มอสโคว 

จากน้ัน ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว 
22.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย(TG) เที่ยวบนิที่ TG 975 

 
***ตั้งแตพีเรียด 28 มี.ค. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง 22.05 น. ถงึประเทศไทย 

เวลา 11.10 น.*** 
 
 
10.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ ประทับใจมิรู

ลืม  
……………………………………………………………………………………… 

 
หมายเหต ุ: หากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปดโดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดย
เปนการปฏิบัตกิารทางรัฐบาลหรือหนวยงานในประเทศรสัเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้น้ีลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว

กอนทําการจองทกุครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย.....รัสเซีย RUSSIA SUPER SAVE 
6 วัน 4 คืน บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

23 ม.ค.63 28 ม.ค.63 TG974/TG975 38,900 38,900 37,900 6,000 

13 ก.พ.63 18 ก.พ.63 TG974/TG975 39,900 39,900 38,900 6,000 

27 ก.พ.63 03 มี.ค.63 TG974/TG975 46,900 46,900 45,900 6,000 

07 มี.ค.63 12 มี.ค.63 TG974/TG975 45,900 45,900 44,900 6,000 

19 มี.ค.63 24 มี.ค.63 TG974/TG975 46,900 46,900 45,900 6,000 

28 มี.ค.63 02 เม.ย.63 TG974/TG975 46,900 46,900 45,900 6,000 

04 เม.ย.3 09 เม.ย.63 TG974/TG975 46,900 46,900 45,900 6,000 

 
** คณะเดินทางจํานวน 30 ทาน ** 

 
อัตราคาบริการรวม 

 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-มอส

โคว-กรุงเทพฯ สายการบินไทย Thai Airway(TG)  
  ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทกุแหง 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 

1 ใบ 
  คาทีพั่กโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
  คาอาหารตามรายการระบุ,น้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ



 

 

  คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 

  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณทีี่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาทีต่รวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบรษัิทฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทวัรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทัง้ทริป 60 
USD/ทาน 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 



 

 

 
1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์คณะเดินทาง 15 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบรษัิทจะขอเลื่อน
การเดินทางหรือยกเลกิการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทวัรเพ่ิม เพ่ือทําการออก
เดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทวัรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วนัมิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรณุาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดนิทางตองทาํกอนการเดนิทาง 45 วนั บรษัิทฯจะคืนเงินคามัดจํา
ใหทัง้หมด ยกเวนในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขตัฤกษทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคนื
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินทั้งหมดโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื่อนการเดนิทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตัว๋
รถทวัร,ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามที ่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
 
อาหาร 

  อาหารที่ประเทศรสัเซีย ทางทัวรจะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหาร
สไตลยุโรปแบบฟวชัน่ ซึง่รสชาติจะเปนไปตามสไตลรสัเซีย อาจจะไมถูกปากคนไทยใน
บางม้ือ  

 



 

 

โรงแรมทีพั่ก 
  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษทัฯ ขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) ซึ่งทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพ่ิม เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ
กับเตียงพับเสริมซึ่งไมสะดวกสบายในการพัก **กรณุาอานเงือ่นไขการจองแบบ 3 
ทานหากลูกคาพงึพอใจทางบรษัิทฯจะถอืวาทานยอมรบัในเงื่อนไขของหองพัก
ดังกลาว**  

  โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเปนหองแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในหอง หอง 
Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวนใหญก็จะเปนลักษณะการนําเตียงมา
ชิดกันใหเปน Double หากลกูคารีเควสพัก Double ทางบรษัิทฯจะไมรับรองเรือ่ง
หองใหเน่ืองจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึน้อยูกับ
การจัดการของทางโรงแรมเปนหลกั ทั้งน้ีลกูคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขดังกลาว 

  โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทดัรตั
และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองพักแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

  กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและ
หองพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
 
 



 

 

  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บรษัิทฯ ไมรับผิดชอบ
หากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  และบริษทัฯ รบัเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน  หนังสือเดนิทางหามขาด หามชํารดุ หามเปยกน้ํา หาม
สแตมป�ตัวการตนูหรือสแตมป�อยางอืน่ทีไ่มใชสแตมป�จากศุลกากรของประเทศน้ันๆ 
เพราะเปนเอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนน้ันพาสปอรตของทานจะไมสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทวัรจะไมสามารถรบัผิดชอบใดๆไดทุกกรณี 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตภุัยพิบัตทิาง
ธรรมชาติ(ซึง่ลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัใน
เงื่อนไขน้ีในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิททวัร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบรกิารไม
วากรณีใดๆทัง้สิน้ 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามันหรือคาเงนิแลกเปลี่ยน ทางบริษทั สงวนสทิธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 



 

 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงนิมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทกุหนา
อยางถองแทแลวจงึมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 
 
 


