
 

 

รหัสทัวร B2B2000077 

ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส เซนตปเตอรสเบริก 8 วัน 6 คืน (TG) 
มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว – รถไฟดวน SAPSAN TRAIN – เซนตปเตอรเบิรก –  พิพิธภัณฑ
เฮอรมิเทจ - เมืองปเตอรฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ชมระบําพื้นเมือง ณ พระราชวงันิโคลัส 
- ป�อมปเตอร แอนด พอล – มหาวิหารเซนตไอแซค – พิพิธภัณฑเรือรบออโรรา ถนนเนฟสกี้   
ซารกอรส - โบสถโฮลีทรินิตี้ – โบสถอัสสัมชญั – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว รับประทานอาหาร
ระหวางลองเรือแมน้ําใจกลางกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง – วิหารเซนทบาซิล พระราชวังเครมลิน  
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – วิหารเซนตซาเวียร – ละครสัตว IZMAILOVO MARKET - พิพิธภัณฑ
อวกาศ – ถนนอารบตั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

ซารก์อรส์ | พระราชวงัเครมลิน | พิพิธภณัฑอ์วกาศ | พระราชวงัเปโตรวาเรส | พระราชวงันิโคลสั  

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ราคาแนะนาํเพยีง  79,900.- 

We Go To Russia  
มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8 วัน 6 คืน 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์
วนัที� �. มอสโคว ์– รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN – เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ –  พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ 
วนัที� �. เมืองปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ชมระบาํพื �นเมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 
วนัที� �. ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พิพิธภณัฑเ์รือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี� - (บินภายใน) กรุงมอส
โคว ์
วนัที� �. ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลีทรนิิตี � – โบสถอ์สัสมัชญั – สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว ์– รบัประทานอาหารระหว่างลอ่งเรือ
แม่นํ�าใจกลางกรุงมอสโคว ์
วนัที� �.  มอสโคว ์– จตัรุสัแดง – วิหารเซนทบ์าซิล – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี� – วิหารเซนตซ์าเวียร ์– ละครสตัว ์
วนัที� �. IZMAILOVO MARKET - พิพิธภณัฑอ์วกาศ – ถนนอารบตั – สนามบิน                                            
วนัที� �. กรุงเทพฯ 

เดนิทาง เมษายน 63 



 

 

วันที� � กรุงเทพฯ – มอสโคว ์- เนินเขาสแปรโ์รว ์
07.00 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู � เคานเ์ตอร ์H,J สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที�
คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

10.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว ์โดยสายการบินไทย TG974 
16.15 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพันธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั�วโมง) ผ่านขั�นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้  
 นาํเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวที�สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ั�งเมืองและสามารถ

มองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึที�สรา้งในสมยัสตาลิน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า 

 

วันที� � มอสโคว ์– รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN - เซนตปี์เตอรเ์บิร์ก – พิพิธภัณฑ์
เฮอรม์ิเทจ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื�อเดินทางสู่กรุงเซนตปี์เตอรเ์บิรก์   

... น.  นาํท่านขึ �นรถไฟ SAPSAN TRAIN (ใช้เวลาประมาณ � ชั�วโมง) 

... น.  เดินทางถึงกรุงเซนตปี์เตอรเ์บิรก์   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํชมความยิ�งใหญ่ของพระราชวังฤดหูนาว (Winter Palace) ที�ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า �,��� หอ้ง สถานที�แห่งนี �เคยใช้
เป็นที�รบัรองการเสด็จเยือนรสัเซียของรชักาลที� � ของไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรีไทย-รสัเซีย   ปัจจุบนัพระราชวงันี �ไดถู้กใชเ้ป็น 
เขา้ชมพิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum)  ที�เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ�าค่าของโลกกว่า � ลา้นชิ �น รวมทั�งภาพเขียนของ
จิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี�, ปีกัสโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะที�สวยที�สดุและใหญ่ที�สุด
ของโลกแห่งหนึ�ง 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
ที�พกั เดินทางเขา้สู่ที�พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า   

 

วันที� � เมืองปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบาํพื�นเมือง ณ 
พระราชวังนิโคลัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํเดินทางสูเ่มืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ�งเป็นที�ตั�งของ พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof Palace) ที�สรา้งขึ �นใน

สมยัพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระตาํหนกัที�ไดช้ื�อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัที�งดงามโดดเด่นดว้ยอทุยานนํ�าพทุี�พวย
พุ่งมาจากรูปปั�นสีทองและที�ต่างๆ มากกว่า ��� แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะตื�นตาตื�นใจกบัประตมิากรรมที�วจิิตรงดงาม
อลังการยิ�ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคาํอร่ามเรืองพรอ้มภาพเขียนที�สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตรจ์นมิอาจประเมินค่าได ้ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ์และสวนนํ�าพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรั�งเศส 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ�น (Pushkin) เมืองนี �เป็นที�ประทบัในฤดูรอ้นของราชวงศ ์และมีเหตุการณส์าํคญั

เกิดขึ �นในวันที� � เมษายน ค.ศ.���� พระเจ้านิโคลัสที�  � พรอ้มสมาชิกในราชวงศถ์ูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวัติ ซึ�ง
กลายเป็นประวตัิศาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมืองพชุกิ �นและราชวงศ ์โรมานอฟที�ยาวนานกว่า ��� ปี นาํเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรีน 
(Catherine Palace) ภายในพชุกิ �นวิลเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนาํเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบ
โรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสุกปลั�งภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะหอ้ง
อาํพนั  (Amber Room)  ที�ทุกท่านจะตอ้งประทับใจ อิสระใหท้่านเดินชมสวนอันร่มรื�นงดงามในสไตลฝ์รั�งเศส หรือชอ้ปปิ�งสินคา้
พื �นเมืองไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
จากนั�นชมการแสดงศิลปะพื�นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ที�มีชื�อเสียงในการแสดง การ
เตน้ราํ การรอ้งเพลง การแต่งกายชดุประจาํชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ�งท่านจะสนุกสนาน และประทบัใจ ซึ�งในช่วงพกัการแสดงมีบรกิาร
อาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคารเ์วียร,์ ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 

ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า  
 

วันที� � ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พิพิธภัณฑเ์รือรบ
ออโรร่า – ถนนเนฟสกี� - (บนิภายใน) กรุงมอสโคว ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ�งในอดีตเคยใช้เป็นที�คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อม

ปราการที�สรา้งขึ �นพรอ้มๆ กับนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที�เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ ์โรมานอฟทุก
พระองค ์ จากนั�นนาํเขา้ชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที�ไดช้ื�อว่าเป็นมหาวิหารที�สวยงามที�สุด และใหญ่
เป็นลาํดบั � ของโลก ภายในมีรูปภาพที�สรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิ�สิทธิ�แห่งนี �เป็นที�นับถือของชาวเมือง
อย่างมาก เนื�องจากครั�งหนึ�งตัวเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั�งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นตไ์อแซคแห่งนี � นาํ
ท่านถ่ายรูปกบัพิพิธภัณทเ์รือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวตัิศาสตร-์ของรสัเซียที� ที�มีประวตัิยาวนานรวมถึงการผ่าน
ช่วงการปฏิวตัิการเปลี�ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสตใ์นปี ค.ศ. ���� และสงครามโลกครั�งที� � ในปี ค.ศ. ����-
���� ดว้ย นาํท่านต่อไปยงั ถนนชอ้ปปิ�งถนน เนฟสกี� (Nevsky Prospect) โดยชื�อถนนนั�นไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกี �เป็นถนนย่าน
การคา้สายหลกัในเซนทปี์เตอรเ์บิรก์ใหท้่านไดเ้ลือกซื �อสินคา้นานาชนิดเป็นของที�ระลกึ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านถ่ายรูปกบัโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที�สรา้งขึ �นบนบรเิวณที�พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี� � ถกูลอบ

ปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี� � ทรงสรา้งเพื�อเป็นอนุสรณแ์ด่พระบิดา จากนั�นนาํท่านเดินทางไปยงัสนามบินเพื�อนาํท่าน
เดินทางกลบัไปยงักรุงมอสโคว ์

 .... น. ออกเดินทางสูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบิน ….. เที�ยวบินที�..…..  
(ใชเ้วลาบินประมาณ �.�� ช.ม.) 



 

 

... น. เดินทางถึงกรุงมอสโคว ์
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

ที�พัก นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า 
 

วันที� � 
ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลีทรินิตี� – โบสถอ์ัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอส
โคว ์- รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่นํ�าใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเ่มืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนี �เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็นที�ตั�งของศาสนสถานที�ใหญ่ที�สดุ

และเก่าแก่ที�สดุ ในครสิตศ์ตวรรษที� ��-��  เป็นที�แสวงบุญที�ศกัดิ�สิทธิ�ของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทาง
ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลีทรินิตี �  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอด
โดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน � ชั�น มีโลงศพสีเงินของนกับญุเซอรเ์จียสที�ภายในบรรจุกระดูก
ของท่าน ประชาชนที�ศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอ์ัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท์ี�มี
ความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเมื�อปี ค.ศ. ����-���� เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัที�จตุรสัวิหาร
แห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน � ชั�น โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมัยพระเจ้าปีเตอรม์หาราช ภายใน
ตกแต่งดว้ยภาพนกับญุ มีแท่นสาํหรบัประกอบพิธีของพระสงัฆราชและที�สาํหรบันกัรอ้งนาํสวด หอระฆงั สรา้งในสมยัของพระนาง
แคทเธอรีนมหาราช ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆังที�จตัุรสัวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ที�นี�สงูกว่าชมบ่อนํ�าศักดิ�สิทธิ� (Chapel 
Over the Well)  ที�ซมึขึ �นมาเองตามธรรมชาติ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที�สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการ

ตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินมีจดุเริ�มตน้มาจากช่วง แรกสดุที�สตาลิน ขึ �นมาเป็นผูน้าํสหภาพโซเวียต 
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที�นาํมาตกแต่งภายในสถานีนั�นเป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะที�สรา้งขึ �น
เพื�อระลกึถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ�งจะสื�อออกมาในรูปของงานปั�น รูปหล่อ ภาพสลกันนูตํ�า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงมอสโคว ์ 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตาม
แม่นํ�า Moskva ดื�มดํ�ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ 
ตลอดสองฝากฝั� งแม่นํ�าเป็นอีกหนึ�งประสบการณท์ี�น่าประทบัใจ  
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วันที� � มอสโคว์ – จัตุ รัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – พระราชวังเครมลิน – 
พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี� – วิหารเซนตซ์าเวียร ์- ละครสัตว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การ

เดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า � ใน �� ของประเทศ ทาํใหเ้ป็นเมืองที�มีประชากรหนาแน่นที�สุดในยุโรป  นาํชม
จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที�เป็นเวทีของเหตกุารณส์าํคญัในประวตัิศาสตรข์องรสัเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิม
ฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษที� �� ปัจจุบันสถานที�แห่งนี �ใชจ้ดังานในช่วงเทศกาล
สาํคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที�ระลึกสงครามโลกครั�งที� � บริเวณโดยรอบของจัตุรสัแดงเป็นที�ตั�ง ของกลุ่ม
สถาปัตยกรรมที�สวยงาม อันไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม � ยอดที�มีสีสนัสวยงาม
สดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตั�งอยู่บนป้อมสปาสสกายา 
เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง � แฉกที�ทาํมาจากทบัทิม นํ�าหนกั �� ตนั ซึ�งพรรคคอมมิวนิสตน์าํมาประดบั ไวเ้มื�อปีค.ศ.���� 
ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.���� จาํหน่ายสินคา้จาํพวก
แบรนดเ์นม เสื �อผา้ เครื�องสาํอาง นํ�าหอมต่างๆมากมาย ใหท้่านอิสระชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นาํท่านเขา้สู่ภายในรั�วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที�ประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั�งพระเจา้ซาร์

ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  ปัจจบุนัเป็นที�ประชุมของรฐับาลและที�รบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นาํ
ท่านสู่จตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชั�น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ�งเป็นโบสถท์ี�สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที�สาํคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จากนั�น
ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที�สดุในโลกเพื�อนาํไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ 
ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาํใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ี�มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที�สดุในโลกที�ยงัไม่เคยมีการใชย้ิง
เลย ทาํดว้ยบรอนซน์ํ�าหนกั �� ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นาํเขา้ชมพิพิธภัณฑ์



 

 

อาร์เมอรี� (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที� เก่าแก่ที�สุดของรัสเซียเพื�อเป็นที� เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี� ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที� ��-�� ปัจจุบนัเป็นสถานที�เก็บสะสมของมีค่าที�ดีที�สดุของรสัเซียจากครสิตศ์ตวรรษที� ��  ถึงช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษ
ที� �� พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรี�เป็นหนึ�งในสามพิพิธภณัฑท์ี�เก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัิของพระเจา้แผ่นดินที�สมบูรณแ์บบ ซึ�งอีก � ที�อยู่ที�
องักฤษ และ อิหร่าน จากนั�นนาํท่านเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็น
มหาวิหารโดมทองที�ใหญ่ที�สุดในรสัเซีย สรา้งขึ �นเพื�อเป็นอนุสรณแ์ห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื�อปี ค.ศ.���� โดยพระเจา้
ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี� � ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง �� ปี 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ี� ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั�งมายากล 

กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น � ช่วง ช่วงแรก �� นาที พกั �� นาที และ
ช่วงหลงัอีก �� นาที จากนี �ยงัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต์่างๆ และมีของที�ระลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ�งบางครั�งการ
งดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงืน �,��� บาท*** 
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วันที� � IZMAILOVO MARKET - พพิธิภัณฑอ์วกาศ – ถนนอารบัต – สนามบนิ                                           
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที�ใหญ่ที�สดุของประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื �อสินคา้พื �นเมืองนานาชนิด ในราคาที�ถูก
ที�สุด อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตา แม่ลกูดก, ผา้คลมุไหล่, อาํพนั, ของที�ระลึกต่างๆ และอื�นๆอีกมากมาย จากนั�นนาํท่านสู่เขา้
พิพิธภัณฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี�ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ 
รวมทั�งดวงดาวต่างๆ ซึ�งพิพิธภณัฑแ์ห่งนี � จะจดัแสดงเกี�ยวกับอวกาศ จกัรวาล ระบบสรุิยะ เทคโนโลยี และสิ�งประดิษฐ์ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัอวกาศของรสัเซีย พรอ้มดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละการพฒันาของการเดินทางขึ �นสู่อวกาศและดวงจนัทรต์ั�งแต่อดีตจนถึงปัจจบุัน 
สิ�งจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินจากดวงจันทร ์ชุดอวกาศ ชิ �นส่วนยานอวกาศ รวมทั�งสุนัขที�เคยขึ �นไปในอวกาศ และ อีก
มากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนั�นนาํท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั�งย่านการคา้ แหล่งรวมวยัรุน่ รา้นคา้ของ

ที�ระลกึ รา้นนั�งเล่น รา้นอาหารมากมาย และยงัมีศิลปินมานั�งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 
 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพดว้ยสายการบินไทย TG975 
 

วันที� � กรุงเทพฯ 
07.30 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 



 

 

ราคาแนะนาํเพยีง We Go To Russia  
มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

8 วัน 6 คนื  โดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ท่าน  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ท่าน  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่าน  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

วนัที� 09  – 16 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 47,040 5,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื�อนไขการให้บริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที�นั�งจะยืนยนัเมื�อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านั�น 
2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดินทาง ที�มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื�อทาํการจองคิวยื�นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื�อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัท ี
4. หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที� ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั�ง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ�ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �น 
5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั�นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมอืนกนั ทั�งแบบหมู่คณะและยื�น รายบคุคล (แสดงตน) 

ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั�งหมด 

 
 

อัตราค่าบริการนี�รวม 
1  ค่าตั�วเครื�องบิน ชั�นประหยดั (Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที�ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 



 

 

 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ�มเติมกับทางบริษัท

ได้  
 เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั�งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7%  
 
อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํ�าหนกัเกินจากทางสาย

การบินกาํหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ �น สาํหรบัเที�ยวบินระหว่างประเทศ และค่านํ�าหนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนด
เกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า � ชิ �น ,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที�
สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ �นราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (42 ดอลล่ารส์หรฐั) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ดอลล่ารส์หรฐั) 
 

เงื�อนไขการชาํระค่าทัวรส์่วนที�เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนที�เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยที�เกิดขึ�นจริง 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตั�วเครื�องบินและที�นั�งบนเครื�องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั�วเครื�องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ�การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ �,��� – �,��� บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั�วเครื�องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกิดขึ �นจรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ �- � เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั�งที� Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที�สายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํ�าหนัก



 

 

ประมาณ �� กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี�มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ �นอยู่กับทางเจา้หนา้ที�
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั�น 

 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจง้ยกเลิก �� วนั ขึ �นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน ��-�� วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน ��-�� วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า �� วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที� บรษิัท

ฯกาํหนดไว ้(��ท่านขึ �นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งนาํไป
ชาํระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลื�อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั�งนี �ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั�ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที� สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / ค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน หรือค่าตั�วเครื�องบิน (กรณีออกตั�วเครื�องบิน
แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั�วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนค่าทวัรท์ั�งหมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธิ�ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั�งหมด 
 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พัก 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาํใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ � ท่าน/� เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ � 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น � เตียงใหญ่กบั � เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอณุหภมูิต ํ�า 
3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ �นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการ

ปรบัเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบนํ�า ซึ�ง

ขึ �นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


