
 

 

รหัสทัวร BID2000534 
ทัวรรัสเซีย มหัศจรรย...รัสเชีย มอสโคว-เซนตปเตอรสเบิรก 6วัน 4คืน (TG) 

เมืองเซนตปเตอรสเบิรก - วิหารเซนตไอแซค - ป�อมปเตอร และปอล - พระราชวังฤดรูอน -
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอมิเทจ - โบสถหยดเลือด - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมือง
มอสโคว - สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนตบาซิล - GUM อารบัตสตรีท - 
ชมการแสดงละครสัตว - พระราชวงัเคลมลิน - โบสถอัสสัมชัญ - พพิิธภัณฑอาเมอร่ีแชมเบอร - 
มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร 
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วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบนิโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย     
                ไ (-/-/-)                                                                                                                             
 
11.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเวยประตู 

3 เคานเตอร D สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก
แกทุกทาน 

14.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบนิที่ TG974 
  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30  
 
ชั่วโมง ** 
 
 
 
 
 
 
 

19.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการตอนรบัอยาง
อบอุนจากเจาหนาท่ี 



 

 

นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญที่สุด
ของยุโรป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเปนเมืองที่
นาเท่ียวมากเมืองหนึ่ง ประกอบดวยสถาปตยกรรมทั้งเกาและใหม มีโบสถซึ่งเปน
สถาปตยกรรมที่สวยงามมากกวา 200 แหง 

ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่
เมืองมอสโคว 

 
วันที่สอง สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนตปเตอรสเบิรก • วิหารเซนตไอแซค • ป�อมป    

เตอร และปอล 
   (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
                จากนั้นเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)โดยรถไฟ

ความเร็วสูง Sapsan Fast Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ** 
รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม**เมืองที่ไดรับสมญานามวา 
“ราชินแีหงยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เท่ียง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                จากนั้นเดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด 

(Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกที่สรางใน



 

 

เมืองเซนตปเตอรสเบิรค สรางขึ้นในป ค.ศ.1703ในสมัยพระเจาปเตอร 
มหาราช เปนสิ่งกอสรางที่สูงท่ีสุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะ
เปนรูปทรงหกเหลี่ยม เปนศิลปะแบบบารอค ปจจุบันดานในเปนพิพิธภัณฑที่ใชเปนที่
ฝงพระศพของพระเจาปเตอรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ 
นอกจากน้ียังมีภาพเขียนของนักบุญ รวมรปูพระแมมารศีักดิ์สิทธ์ิที่งดงาม อันเปนที่
เล่ือมใสศรัทธาของครสิตศาสนิกชน  

                จากนั้นเดินทางสู มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือวา
ไดรับการตกแตงอลังกาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และ
ภายในใชหินออน และหินอ่ืน ๆ กวา 43 ชนิด ในอดตีเคยเกิดเหตุเพลิงไหมท่ีสถานที่
แหงนี้ จึงไดมกีารกอสรางขึ้นใหม ในสมยัพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ในป ค.ศ. 1818 
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ชื่อ Auguste de Montferrandโดยใชเวลาใน
การกอสรางนานถึง 40 ปมกีารออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบเรเนสซองส และบา
โรก ตัววิหารใหญโต สขีาวบริสุทธิ ประดับดวยประตมิากรรมเหล็กอันงดงาม เปน
โบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่ประดบัประดาตกแตงดวยกระจกสีอยางวิจิตรบรรจง 
และยังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเมืองทีน่ี่ใหความนบัถือเปนอยางมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่สาม    พระราชวังฤดูรอน หรือพระราชวังปเตอรฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว พพิิธภัณฑ
เฮอมิเทจ  โบสถหยดเลอืด ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 

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

เมืองเซนตปเตอรเบิรก 
 
 
 
 

 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
                จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ

(Peterhof Palace)พระราชวังที่สวยงาม ท่ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช 
เปนพระราชวงัท่ีสรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัยนั้น ท่ีชื่อวา ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี 
และ เลอ บรอง ซึ่งทั้งสองคนแบงกันสรางพระราชวังนี ้โดยตัวภายใน 
พระราชวังเปนหนาที่หลัก ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนส
ซองส “บารอค”และคลาสสิก พระเจาปเตอรหมายมั่นปم�นมือกับพระราชวังนี้มาก วาง
โครงสรางงานไปยาวถงึ 10 ป ราสเทรลล่ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บรรจงสรางพระราชวังอยางประณีตเนนการตกแตงภายในท่ีเลือกจะใช โคมไฟระยา 
งานไมแกะสลักและภาพวาดสีนํ้ามันเปนหลักดานนอกจะเปนหนาท่ีของ เลอ บรอง 
เขาถูกพระเจาปเตอรเชิญมาสรางลานนํ้าพุ โดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงนี้ถือเปนจุดหลัก
ของประสาทแหงน้ีก็วาได ดวยความยิง่ใหญตระการตาและแสงของพระอาทิตย
กระทบผิวน้ํา และขอบอางสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศรมร่ืนของตนไมนานาพันธุจึง
ทําใหเกิดภาพที่สวยงามราวกบัดินแดนในเทพนิยาย 
 

** ในสวนของนํ้าพุทางพระราชวังจะปดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือน
พฤษภาคม และอาจปดทําการในวันจันทรสิ้นเดือน หรือวนัจันทรกับวันอังคาร 
(2วันติดตอกัน) ซึ่งเปนธรรมเนียมวันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ในชวงฤดู
ใบไมรวง และฤดูหนาว ในการเพิ่มวันหยุดหรืออาจจะปดทําความสะอาดโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา กรณีท่ีพระราชวังฤดูรอนปด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอื่น
ที่เปดหรือสถานที่อื่นๆในชวงเวลาดังกลาว** 

 
เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองในพระราชวังอเล็กซานเดอร  

พิเศษ เมนูวอสกา + ไขปลาคาเวียร 
                จากนั้นเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดวยหอง

ตางๆ ถึง 1,050 หอง สถานท่ีแหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซีย
ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 5 ในการเจรญิสัมพันธไมตร ีอดีตเคยเปนพระราชวังหลวงของราชวงศโรมา
นอฟ ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 ตัง้อยูระหวางทาวัง กับ จัตรุัสพระราชวัง 
ภายนอกของพระราชวงัใชโทนสีเขียว และ ขาว ดวย 
สถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเปดใหประชาชน
เขาชมในฐานะ  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (TheState Hermitage Museum)ซึ่งเปนสถานท่ีเก็บ
รวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิน้ รวมท้ังภาพเขียนของจิตรกรเอก
ระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซี,่ปกัสโซ,แรมบรันด,แวนโกะ เปนตน จัดเปน
พิพิธภัณฑท่ีใหญท่ีสุดของโลกแหงหนึ่ง  
**ในบางชวงพระราชวงัอาจมีการปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังนั้นหากวันท่ี
เดินทางตรงกับชวงวันปดเขาชม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตาม
ความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวงัอื่นท่ีเปดหรือสถานที่อ่ืนๆในชวงเวลา
ดังกลาว**     
เดินทางสู มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถูกสรางข้ึนในสมัยพระเจา
ปเตอรมหาราช ปค.ศ. 1708 ต้ังอยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ในสมัยกอนเปน
โบสถเล็กๆ ตอมาในสมัยของพระเจาปอลดที่ 1 ในปค.ศ. 1800 ไดทําการสรางวิหาร
ใหม ใหยิ่งใหญและสวยงามมากขึ้นกวาเดิมมหาวิหารแหงนี้มีลักษณะรูปทรงครึ่ง
วงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบประกอบไปดวยเสาโรมัน 96 ตน 
และโดมขนาดใหญซึ่งมียอดสูงถึง 90 เมตร ดานนอกของวิหารมีสวนสาธารณะท่ีชาว
รัสเซียจะมาพักผอนหยอนใจ  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่ง
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางใหเปนเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 
พระราชบดิาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวังดตีอประชาชน ปรากฎวา
ชาวรัสเซียไมเขาใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเปนอยูที่จนลง เปนผลให
พวกชาวนารวมตวักันวาแผนปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหนึ่งติดระเบดิพลีชีพ
วิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถกูสรางโบสถครอบ
ไว กลายเปนโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี ้รูปแบบสถาปตยกรรมเปนแบบรัสเซีย
ในคริสตศตวรรษที ่16-17 มี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่ส่ี        สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว • สวนสุนขัไซบีเรียนฮัสก้ี • จัตุรัสแดง 
มหาวิหารเซนตบาซิล • GUM อารบัตสตรีท • ชมการแสดงละครสัตว ไ (เชา/
กลางวัน/เย็น) 

 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที ่
                เมืองเซนตปเตอรเบิรก 
 
 
 
 
 
 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
                จากนั้นเดินทางกลับสู เมืองมอสโคว โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 
 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตาม

ความเหมาะสม** 
เท่ียง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                จากนั้นนําทานชมความนารักของเหลาบรรดาสุนัขแสนรู ท่ี สวนสนุัขไซบีเรียนฮัสก้ี 

HUSKY PARK พันธุสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมี
ความสามารถที่จะสามารถลากเล่ือนบนนํ้าแข็งหรือหิมะไดดวย ท้ังนีท้านยังไดมี
ประสบการณท่ีแสนสนุกในการนัง่ รถเทียมสุนัขลากเลื่อนไดอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง กรณีหิมะไมตกทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
พาไปเที่ยวชม หมูบานโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) แทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                จากนั้นชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอสโควสรางใน

สมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่เปนศูนยรวมเหตุการณสําคัญตาง ๆ เชนงานเทศกาลเฉลิม
ฉลอง หรือการประทวง ตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบัน และยังถือไดวาเปนจัตุรัสท่ีมีความ
สวยงามมากท่ีสุดในโลกบริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานท่ีสําคัญของ
ประเทศ อีกหลายแหงท่ีสามารถไดชมอันไดแก   มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint 
Basil’s Catherdral) สถานท่ีที่ซ่ึงถูกยอมรับวาสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว จน
ไดรับการขนานนามวา “โบสถลูกกวาด”สรางข้ึนดวยศิลปะรัสเซียโบราณ 
ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชมหอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour clock tower)ที่ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา 
เปนศิลปะแนวโกธิค ปลายยอดถูกประดับดวยดาว 5 แฉกที่ทํามาจาก ทับทิม โดย
พรรคคอมมิวนิสตเปนผูประดบัในป ค.ศ.1995นําทานเขาชม และชอปปم�ง 
หางสรรพสินคากุม (GUM Department store)สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของ 
เมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาชั้นนาํ จําหนายสินคา
แบรนดเนม เส้ือผา เครื่องสําอาง นํ้าหอม แบรนดดงัที่มีชื่อเสียงท่ีเปนรุนลาสุดชม 
สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว(Moscow Metro)ต่ืนตากบัการผสมผสานระหวาง
เทคโนโลยีกับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวยกระจกสี หินออน จากน้ัน นําทานเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต
(ArbatStreet) ที่ตั้งอยูในใจกลางของแหลงประวตัิศาสตรและถือวาเปนหนึ่งใน
ยานโบราณท่ีสุดของมอสโคว ท่ีมีชื่อปรากฏในประวตัิศาสตรมาตั้งแตศตวรรษที ่15 
โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปดวยรานอาหาร รานขายของที่ระลึก ราน
คาเฟ� และยังเปนแหลงชุมนมุของศิลปนอินดี ้ท่ีมาโชวฝมือกันจัดแบบไมมีใครยอม
ใคร 

เย็น  ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
                จากนั้นนาํทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และตื่นตากบัการแสดงกายกรรม

มายากล ของ ละครสตัว Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชพี พรอมกับเหลา
สัตวที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับสัตว
แสนรูเพื่อเปนท่ีระลึกไดอีกดวย 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

**ที่นั่งชมเปนบัตรแบบต๋ัวกรุปจัดตามระบบทัวรลอกที่นั่งไวตามราคาทัวร หากทานตองการท่ี
นั่งวีไอพีหรือทีน่ั่งดานหนากรุณาสอบถามเจาหนาที่เพื่อซื้อบัตรอัพเกรดทั้งนี้หาก
ที่นั่งจะอัพไดตอเมื่อมีที่นั่งเหลือเทานั้น** 

 
**กรณีละครสัตวงดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เปนไป

ทางระบบการจัดการทางประเทศรัสเซียของคณะละครสัตว  ทัง้นีท้างบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนคาบริการสวนนี้ให  

ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่
เมืองมอสโคว 

 

 

วันทีห่า พระราชวังเคลมลิน • โบสถอัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑอาเมอรี่แชมเบอร • มหา
วิหารเซนตเดอะซาเวียรสนามบินโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว   
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
                จากนั้นชมความสวยงามและเจริญรุงเรืองของ กรุงมอสโคว ซึ่งถือเปนเมืองหลวง

ของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ นําทานเขาชมพระราชวังเคลมลินสัญลักษณ
ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุดกําเนิดของประวตัิศาสตรรัสเซียท่ีมีมายาวนานใน
อดีตเปนเพียงป�อมปราการไมธรรมดาท่ีนี่เปรยีบเสมือนหัวใจของกรงุมอสโคว อีกท้ัง
ยังเปนที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรมหาราช
ทรงเสด็จไปประทบั ณ พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเชื่อวาที่นี่เปนที่



 

 

สถิตยของพระเจาปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ท่ีสําหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และ
รับรองแขกระดบัประเทศ ชมโบสถอัสสัมชัญ วิหารหลวงเกาแก ที่ถอืวาสําคัญท่ีสุด
ในเคลมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาท่ีมีมา
กอนแลว ใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอรตั้งอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน ส่ิงท่ี
ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของราชวงศโมโนมาคจกัรพรรดิคอนสแตนติน โม
โนมาคไดพระราชทานมงกุฎนี้ใหกบัเจาชายวลาดิมีร โมโนมาค (Vladimir 
Monomakh) เม่ือราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับดวย
ขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีลํ้าคาตางๆมากมาย และไดใชในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกจนถึงป พ.ศ. 2225 ชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ที่ถือวาสําคัญ
ท่ีสุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาท่ี
มีมากอน แลวใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ชมระฆังพระเจาซาร และปนใหญพระเจาซาร เปนตัวอยางผลงานศิลปะ



 

 

ชิ้นโตอันเล่ืองชื่อของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความงดงามเปนตวัดึงดดูใหผูคนมา
เยี่ยมชม ลองมาดดูวยตาตัวเองแลวคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหึมาของท่ีนี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                จากนั้นชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง 

(St.Saviour Cathedral) เปนวิหารที่ใหญท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู
ริมฝم�งแมน้ํา Moskva เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของพระเจา
ซารอเล็กซานเดอรี่ 1 เพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจา
ท่ีทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนตเดอะซา
เวียรใชเวลากอนสรางนานถึง 45 ปในสมัยของสตาลิน เคยส่ังใหทุบทําลายมหา
วิหารแหงนี้ จนกระท่ังในสมัยประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมีการบูรณะข้ึนมาอีก
ครั้งหน่ึงดวยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผูคน ดังนัน้ที่น่ีจึงเปนท่ีรักและศูนย
รวมจติใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแหงนี้จึงกลายเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิในการ
ประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญระดับชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรสัเซีย 

 

*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถ
เขาชมได โดยทางทัวรจะไมสามารถทราบลวงหนาเนื่องจากเปนการจัดการของ
ทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธ์ิในการถายรูปชมบริเวณดาน
นอก ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว*** 

 
 



 

 

วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                จากนั้นนําทานชม และชอปปم�ง ท่ี หางสรรพสินคาเวกัส Vegas Shopping 

Mall หางสรรพสินคาขนาดใหญ ที่มิไดเปนเพียงศูนยรวมสินคาหลากหลายประเภท
เทานั้น แตรวมถงึเปนจุดพักผอนหยอนใจของชาวเมืองมอสโควอีกดวยเพราะภายใน
หางยังไดรวบรวมรานอาหารไวมากมาย  

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ไดเวลาอันสมควร เดนิทางเขาสูสนามบินโดโมเดโด
โว มอสโคว 

                จากนั้นไดเวลาอันสมควร เดนิทางเขาสูสนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว 

22.00 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย(TG) เท่ียวบินที่ TG 975 
 
 
 
 
07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมริู

ลืม  



 

 

หมายเหตุ : หากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปดโดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดย
เปนการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหนวยงานในประเทศรัสเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
กอนทําการจองทุกครั้ง 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย.....รัสเซีย มอสโคว เซ็นตปเตอรเบิรก 
6 วัน 4 คืน บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเดี่ยว 

04 เม.ย.3 09 เม.ย.63 TG974/TG975 52,900 52,900 51,900 6,000 

  ** คณะเดินทางจํานวน 30 ทาน ** 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-มอส

โคว-กรุงเทพฯ สายการบินไทย Thai Airway(TG)  
 ภาษีนํา้มันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.กระเป�าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 

1 ใบ 
 คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเทีย่วคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 



 

 

เง่ือนไขประกันการเดนิทาง  คาประกันอุบติัเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนกังานขับรถ,หัวหนาทวัรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 
USD/ทาน\ 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอ
เลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการออก
เดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนท่ีเหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจํา
ใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 



 

 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ต๋ัว
รถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่ 
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 
อาหาร 
 อาหารท่ีประเทศรัสเซีย ทางทัวรจะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหาร

สไตลยุโรปแบบฟวชัน่ ซึ่งรสชาติจะเปนไปตามสไตลรัสเซีย อาจจะไมถูกปากคนไทยใน
บางม้ือ  

 
โรงแรมที่พัก 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง
เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ                       ขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 
หอง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งทานจะตองชําระคาพักเด่ียวเพิ่ม เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะ
มี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริมซึ่งไมสะดวกสบายในการพัก **กรุณาอานเง่ือนไขการ
จองแบบ 3 ทานหากลูกคาพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขของ
หองพักดังกลาว**  

 โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเปนหองแบบ Twin เตียงเด่ียว 2 เตียงในหอง หอง 
Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวนใหญก็จะเปนลกัษณะการนําเตียงมา
ชิดกันใหเปน Double หากลูกคารีเควสพัก Double ทางบริษทัฯจะไมรับรองเรื่อง



 

 

หองใหเนื่องจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึ้นอยูกับ
การจัดการของทางโรงแรมเปนหลัก ทั้งนีล้กูคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํา้ ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบ

หากอายุเหลือไมถงึและไมสามารถเดินทางได  และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น  หนังสือเดินทางหามขาด หามชาํรุด หามเปยกน้ํา หาม
สแตมป�ตัวการตูนหรือสแตมป�อยางอื่นที่ไมใชสแตมป�จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ 
เพราะเปนเอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนนัน้พาสปอรตของทานจะไมสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณ ี

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต(ิซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคานํ้ามันหรอืคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา
อยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง* 
 


