
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ• สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ 
                                                                                                                                                            (-/-/เยน็) 
 

07.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D                       

สายการบิน THAI AIRWAYSโดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

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

เปลี่ยนเวลาบินออกจากกรุงเทพฯเวลา 14.00 น. ถึงมอสโควเวลา 19.45 น. เวลานัดหมายที่สุวรรณภูมิ

เวลา 11.30 น. (กรุณาเช็คหรือสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง) 
 

10.30 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี TG974 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

  บนเคร่ือง ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง ** 

16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก

เจา้หนา้ท่ี  น าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป 

เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากเมืองหน่ึง 

ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถ์ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากกว่า 200 แห่ง         

น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพของกรุงมอสโคว ท่ี

สามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทั้งหมด จึงท าใหเ้ลนิน ผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือกเนินเขาแห่งน้ีเป็น

ท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้นท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัมอสโคว ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัฐเซีย 

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

สุดท้ายหรือวนัอ่ืนสลบัตามโปรแกรมตามความเหมาะสมของสถานการณ์หน้างาน 
 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

วนัทีส่อง สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล           

            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 เดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(SAINT PETERSBURG)โดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN FAST 

TRAIN    (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม**
เมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เพราะทศันียภาพท่ีสวยงามของเมือง เมืองน้ีสร้างโดย
พระเจา้ซาร์ปิเตอร์มหาราช เม่ือ พ.ศ.2246 โดยตวัเมืองเร่ิมสร้างดว้ยการถมทราย และหินเป็นจ านวนมาก 
เพราะวา่พื้นท่ีเดิมนั้นเป็นดินเลนทะเล เหตุผลในการทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ท่ีสามารถติดต่อไป
ทางยโุรปและประเทศอ่ืนๆได ้เพื่อการพฒันาและปรับเปล่ียน ประเทศรัสเซียใหท้ดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ
ได ้ต่อมา จึงไดรั้บสมญานามวา่ “หนา้ต่างแห่งยโุรป” เมือง เซนตปิ์เตอร์สเบิร์ค  



 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ ส่ิงแรกท่ีสร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1703ใน

สมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร ลกัษณะเป็น
รูปทรงหกเหล่ียม เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบนัดา้นในเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใชเ้ป็นท่ีฝังพระศพของพระเจา้
ปีเตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งราชวงศโ์รมานอฟ นอกจากน้ียงัมีภาพเขียนของนกับุญ รวม
รูปพระแม่มารีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีงดงาม อนัเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชน เดินทางสู่ มหาวิหาร      
ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)วิหารท่ีถือวา่ไดรั้บการตกแต่งอลงักาลมากท่ีสุด ยอดโดมฉาบ
ดว้ยทองค าแท ้100 กิโลกรัม และภายในใชหิ้นอ่อน และหินอ่ืน ๆ กวา่ 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิง
ไหมท่ี้สถานท่ีแห่งน้ี จึงได้มีการก่อสร้างข้ึนใหม่ ในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1818 
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ AUGUSTE DE MONTFERRANDโดยใช้เวลาในการก่อสร้าง
นานถึง 40 ปีมีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตวัวิหารใหญ่โต สีขาว
บริสุทธิ ประดบัดว้ยประติมากรรมเหล็กอนังดงาม เป็นโบสถ์ออร์โทดอกซ์แห่งเดียวท่ีประดบัประดา
ตกแต่งดว้ยกระจกสีอย่างวิจิตรบรรจง และยงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวเมืองท่ีน่ีให้ความนบัถือเป็น
อยา่งมาก เน่ืองจากในอดีตตวัเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แต่มหาวหิารไอแซคแห่ง
น้ีกลบัไดรั้บความเสียหายเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั PARK INN PRIBALTIJSKAYA หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 

วนัทีส่าม          พระราชวงัฤดูร้อน หรือพระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวงัฤดูหนาว • พพิธิภัณฑ์เฮอมเิทจ  •  

  โบสถ์หยดเลือด            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
3 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(PETERHOF PALACE)พระราชวงัท่ี

สวยงาม ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวงัท่ีสรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมยันั้น ท่ี

ช่ือว่า ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ บรอง ซ่ึงทั้งสองคนแบ่งกนัสร้างพระราชวงัน้ี โดยตวัภายใน

พระราชวงัเป็นหนา้ท่ีหลกั ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และ

คลาสสิก พระเจ้าปีเตอร์หมายมั่นป้ันมือกับพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี                 

ราสเทรลล่ีบรรจงสร้างพระราชวงัอยา่งประณีตเน้นการตกแต่งภายในท่ีเลือกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไม้

แกะสลกัและภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกัดา้นนอกจะเป็นหนา้ท่ีของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมา

สร้างลานน ้ าพุ โดยเฉพาะ ลานน ้ าพุแห่งน้ีถือเป็นจุดหลกัของประสาทแห่งน้ีก็ว่าได ้ดว้ยความยิ่งใหญ่

ตระการตาและแสงของพระอาทิตยก์ระทบผิวน ้ า และขอบอ่างสีทองมนั รวมถึงบรรยากาศร่มร่ืนของ

ตน้ไมน้านาพนัธ์ุจึงท าให้เกิดภาพท่ีสวยงามราวกบัดินแดนในเทพนิยาย* * ในส่วนของน ำ้พุทำงพระรำชวัง
จะปิดในฤดูหนำว ประมำณช่วงเดือนตุลำคม จนถงึเดือนพฤษภำคม และอำจปิดท ำกำรในวันจันทร์สิน้เดอืน 
หรือวันจันทร์กับวันอังคำร (2วันติดต่อกัน) ซึ่งเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชำวพืน้เมืองรัสเซีย ในช่วงฤดู
ใบไม้ร่วง และฤดูหนำว ในกำรเพิ่มวันหยุดหรืออำจจะปิดท ำควำมสะอำดโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ กรณี
ที่พระรำชวังฤดูร้อนปิด ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตำมควำมเหมำะสม โดยจะ
เปลี่ยนไปเข้ำพระรำชวังอื่นที่เปิดหรือสถำนที่อื่นๆในช่วงเวลำดังกล่ำว** 



 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองในพระราชวงัอเลก็ซานเดอร์ พิเศษ เมนูวอสก้า + ไข่ปลาคา

เวยีร์ 

 จากน้ัน เดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (WINTER PALACE) ท่ีประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 1,050 หอ้ง 
สถานท่ีแห่งน้ีเคยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ในการเจริญสัมพนัธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงของราชวงศ์โรมานอฟ 
ระหว่างปี ค.ศ.1732 -1917 ตั้งอยู่ระหว่างท่าวงั กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใช้โทนสี
เขียว และ ขาว ดว้ยสถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดให้ประชาชน
เข้าชมในฐานะ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิ เทจ (THESTATE HERMITAGE MUSEUM)ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บ
รวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก อยา่งเช่น ลิโอ
นาโด ดาวินซ่ี,ปิกสัโซ่,แรมบรันด์,แวนโก๊ะ เป็นตน้ จดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง **ใน
บำงช่วงพระรำชวังอำจมีกำรปิดโดยมิได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ดังนัน้หำกวันที่เดินทำงตรงกับช่วงวันปิดเข้ำ
ชม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตำมควำมเหมำะสม โดยจะเปลี่ยนไปเข้ำพระรำชวังอื่น

ที่เปิดหรือสถำนที่อื่นๆในช่วงเวลำดังกล่ำว**   เดินทางสู่ มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถู้ก
สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ปีค.ศ. 1708 ตั้งอยูใ่จกลางเมือง บนถนนเนฟสก้ี ในสมยัก่อนเป็น
โบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมยัของพระเจา้ปอลด์ท่ี 1 ในปีค.ศ. 1800 ไดท้  าการสร้างวิหารใหม่ ให้ยิ่งใหญ่และ
สวยงามมากข้ึนกวา่เดิมมหาวิหารแห่งน้ีมีลกัษณะรูปทรงคร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยา่งเป็น
ระเบียบประกอบไปดว้ยเสาโรมนั 96 ตน้ และโดมขนาดใหญ่ซ่ึงมียอดสูงถึง 90 เมตร ดา้นนอกของวิหาร
มีสวนสาธารณะท่ีชาวรัสเซียจะมาพกัผ่อนหย่อนใจ  เดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (CHURCH OF THE 

SAVIOR ON SPILLED BLOOD)ซ่ึงพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจา้ซาร์อ
เล็กซานเดอร์ท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลิกทาส ดว้ยความหวงัดีต่อประชาชน ปรากฎว่า
ชาวรัสเซียไม่เขา้ใจ เพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมีความเป็นอยูท่ี่จนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตวั
กนัวา่แผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญิงชาวนาผูห้น่ึงติดระเบิดพลีชีพวิง่ เขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผา่น ต่อมา
บริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถ์ครอบไว ้กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวนัน้ี รูปแบบ
สถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 มี  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั PARK INN PRIBALTIJSKAYAหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 

วนัทีส่ี่            สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล •  ห้างสรรพสินค้า 
GUM ถนนอาร์บัตสตรีท • ชมการแสดงละครสัตว์     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

 เดินทางกลบัสู่ เมืองมอสโคว ์โดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN FAST TRAIN (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ช่ัวโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม** 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 ชม จัตุรัสแดง(RED SQUARE)สถานท่ีส าคญัใจกลางเมืองมอสโควส์ร้างในสมยัคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็น

ศูนยร์วมเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

และยงัถือไดว้า่เป็นจตุัรัสท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในโลกบริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ี



 

ส าคญัของประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถได้ชมอนัได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (SAINT BASIL’S 

CATHERDRAL) สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับว่าสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว ์จนได้รับการขนานนามว่า 

“โบสถ์ลูกกวาด”สร้างข้ึนด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดย

สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ ในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะ

เหนือกองทพัมองโกลท่ีเมืองคาซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงท าให้เป็นท่ี

พอพระทยัของพระเจา้อีวานท่ี 4 เป็นอยา่งมาก จึงมีค าสั่งให้ปูนบ าเหน็จ แก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตา

ทั้งสองขา้งทิ้งเสีย เพื่อไม่ใหส้ถาปนิคผูน้ี้สามารถสร้างส่ิงสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท าของพระองคใ์น

คร้ังนั้น ส่งผลให้ทุกคนขนานนามวา่ “พระเจา้อีวานจอมโหด” (IVAN THE TERRIBLE)  ชมหอนาฬิกา

ซาวิเออร์ (SAVIOUR CLOCK TOWER)ท่ีตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะแนวโกธิค ปลายยอดถูก

ประดบัดว้ยดาว 5 แฉกท่ีท ามาจาก ทบัทิม โดยพรรคคอมมิวนิสตเ์ป็นผูป้ระดบัในปี ค.ศ.1995น าท่านเขา้

ชม และช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM DEPARTMENT STORE)สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ เมือง

มอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.1895ปัจจุบนัเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นน า จ  าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เส้ือผา้ 

เคร่ืองส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุดชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(MOSCOW 

METRO)ต่ืนตากบัการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการ

ประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อน จากนั้น น าท่านเดินทางไปยงั ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ARBATSTREET) 

ท่ีตั้งอยู่ในใจกลางของแหล่งประวติัศาสตร์และถือว่าเป็นหน่ึงในย่านโบราณท่ีสุดของมอสโคว ์ท่ีมีช่ือ

ปรากฏในประวติัศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร 

ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปินอินด้ี ท่ีมาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใคร

ยอมใคร 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตวแ์สนรู้ และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรมมายากล ของ ละครสัตว์ 

โดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสัตวท่ี์ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี หลงัจากจบการแสดง ท่าน

สามารถถ่ายภาพกบัสัตวแ์สนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย ** กรณีละครสัตว์งดกำรแสดงซึ่งบำงกรณีงดกำร

แสดงโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำบริกำรส่วนนีใ้ห้ 
ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

วนัทีห้่า พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อเมอร่ีแชมเบอร์• สนามบินโดโมเดโดโว่เมือง
มอสโคว        (เช้า/กลางวนั/-) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 ชมความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว์ ซ่ึงถือเป็นเมืองหลวงของประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย

ท่ียิ่งใหญ่ น าท่านเขา้ชมพระราชวังเคลมลินสัญลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดก าเนิดของ

ประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาท่ีน่ีเปรียบเสมือนหวัใจของ

กรุงมอสโคว ์อีกทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราช

ทรงเสด็จไปประทบั ณ พระราชวงัเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือว่าท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตยข์องพระเจ้า



 

ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ท่ีส าหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ ชมโบสถ์

อสัสัมชญั วหิารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือวา่ส าคญัท่ีสุดในเคลมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสร้าง

ทบัลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใช้เพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนัณ ภัตตาคาร 

น าท่าน ชมพพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ตั้งอยูอ่ยูใ่นเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ 
มงกุฎทองค าของราชวงศ์โมโนมาคจกัรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎน้ีให้กบั
เจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (VLADIMIR MONOMAKH) เม่ือราว 700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท าจาก
ทองค าประดบัดว้ยขนเสือเซเบิล (SABLE) และอญัมณีล ้าค่าต่างๆมากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึง
สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทบัลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าท่ีมีมาก่อน แลว้ใชเ้พื่อในการประกอบ
พิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้าซาร์THE TSAR BELLและปืนใหญ่
พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอยา่งผลงานศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนัใหญ่โตและความงดงามเป็น
ตวัดึงดูดให้ผูค้นมาเยีย่มชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาดอนัมหึมาของท่ีน่ีไดเ้วลา
อนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินโดโมเดโดโว ่มอสโคว 

18.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทย(TG)เทีย่วบินที ่TG 975 

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

เปลีย่นเวลาบินออกจากมอสโควเวลา 22.00 น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 11.10 น.  
 

วนัทีห่ก สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  

07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
หมำยเหตุ : หำกสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆในรำยกำรมีกำรปิดโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยเป็นกำรปฏิบัตกิำรทำงรัฐบำลหรือ

หน่วยงำนในประเทศรัสเซีย ทำงผู้จัดขอสงวนสทิธ์ิในกำรปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม  
ทัง้นีลู้กค้ำจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำวก่อนท ำกำรจองทุกครัง้ 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
มหัศจรรย์.....รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วนั 4 คืน บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดีย่ว 

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 

** คณะเดนิทางจ านวน 30 ท่าน ** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยัด ECONOMY CLASSไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สายการบินไทย 

THAI AIRWAY(TG)  

✓ ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
✓ ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง HAND CARRY 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่าทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วคนไทย 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
 เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง

การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 USD/ท่าน 

 

 



 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 
2.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 1วนัหลงัการจอง ส่วนทีเ่หลือช าระ
ทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อน
เดินทาง 25 วนั) 
3. กรณยีกเลกิ 
3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 

4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

5.กรณทีีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที ่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี
 

โรงแรมทีพ่กั 
❖ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ

แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 TWIN+1 SGL) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับ
เสริม  

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว SINGLEห้องคู่  
TWIN/DOUBLEอาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น TRADITIONAL ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณมีีการจัดงานประชุมนานาชาติ TRADE FAIR เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 



 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิ
ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT , EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้ว

จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 


