
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย                  (-/-/เย็น) 
09.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินาสุวรรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินแอร์โรวฟรอต อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 

  7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES  

12.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี SU273 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

  บนเคร่ือง 2 รอบ **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 

19.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก
เจา้หนา้ท่ี  น าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป 
เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัวา่เป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากเมืองหน่ึง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ท่ีเมืองมอสโคว์ 
(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเบื้องต้นเท่านั้น โรงแรมคอนเฟิร์มจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนวันเดินทาง) 

 

วันท่ีสอง           ซากอส • โบสถ์โฮลทีรินิตี ้• โบสถ์อสัสัมชัญ • บ่อน ้าศักด์ิสิทธ์ิ  • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล   
                                                                                                                                                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส(ZAGORSK)เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ห่างจากมอสโคว ไปทางทิศตะวนัตก

เฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ช่ัวโมงคร่ึง) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมือง
โบราณ เป็นท่ีตั้ง ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ ท่ีสุด ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญ
ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ โดยประวติัแรกเร่ิม ในปี ค.ศ.1354 นกับุญเซอร์เยฟโปสาด(SERGIYEYPOSAD) 
หรือ เซอร์เจียส(SERGIUS) แห่งราโดเนซ(RADONEZH) เดินทางมาแสวงบุญจนถึงเมืองน้ี และเลือก
สถานท่ีน้ีเพราะว่ามีความสงบ นกับุญเซอร์เจียสไดบ้ าเพ็ญเพียรจนบรรลุ สามารถรักษาคนไขใ้ห้หายได ้
อีกทั้งในยามทหารจะออกศึก ถา้มาขอพรก็จะชนะศึก ท าให้เป็นท่ีศรัทธาอย่างมาก เมืองซาร์กอร์ส เป็น
ศูนยก์ลางของคริสต์ศาสนา เน่ืองจากประกอบไปดว้ยสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ไดแ้ก่  โบสถ์โฮลีทรินิตี้ 
(HOLY TRINITY MONASTERY)ซ่ึงเป็นโบสถ์แห่งแรกของเมือง อีกทั้งยงัเป็นท่ีฝังศพของนักบุญ
เซอร์เจียสอีกดว้ย แต่เดิมโบสถ์หลงัน้ีสร้างดว้ยไม ้และหลงัจากท่ีมีการร้ือและขุดพื้นเพื่อก่อสร้างเป็น
โบสถป์ูน ก็ไดข้ดุไปพบกบัศพของนกับุญเซอร์เจียสซ่ึงไม่เน่าเป่ือยอยูข่า้งใตน้ั้นดว้ย ปัจจุบนัลกัษณะของ
โบสถ์แห่งน้ีก็เป็นโบสถ์สีขาว มีหลังคาเป็นยอดโดมสีทองอร่ามโดยเฉพาะเวลาต้องแสงอาทิตยจ์ะ
สวยงามมาก ส่วนภายในก็ยิง่มีความงดงามอลงัการดว้ยภาพเขียนแบบเฟรสโก(เขียนบนปูนเปียก) ทั้งบน
ผนงัและบนเพดาน อีกทั้งยงัมีภาพไอคอน หรือภาพวาดรูปนกับุญต่างๆ ประดบัอยูถึ่ง 5 ชั้น และมีโคมไฟ



 

ระยา้สวยงามมากเม่ือออกมาจากโบสถ์ทรีนิต้ีแล้ว น าท่านมายงัโบสถ์อัสสัมชัญ(AUSSUMPTION 
CATHERDRAL) โบสถ์ส าคญัอีกแห่งหน่ึงท่ีน่ี โบสถ์หลงัน้ีช่ือเหมือนกบัโบสถ์อสัสัมชญัในเครมลิน 
แถมยงัมีลกัษณะคลา้ยกนัอีกคือเป็นอาคารสีขาว ช่องประตูหนา้ต่างท าเป็นวงโคง้ มียอดโดมห้ายอด จะ
ต่างก็ตรงท่ีโบสถ์อสัสัมชญัท่ีเครมลินจะเป็นโดมสีทอง แต่ท่ีน่ีจะเป็นโดมสีน ้ าเงินมีลวดลายเป็นดาวสี
ทองดวงเล็ก มีโดมตรงกลางเท่านั้นท่ีเป็นสีทอง ภายในโบสถ์แห่งน้ีมีโลงศพของนักบวชส าคญัๆ อยู่
มากมาย มีภาพวาดไอคอน และโคมไฟระยา้สวยงามมากเช่นกนัเม่ือออกมาดา้นนอกโบสถอ์สัสัมชญัแลว้ 
จะพบหอระฆงั ท่ีตั้งสูงสง่าอยู่ขา้งๆ มองไปทางดา้นหน้าก็จะเห็นอาคารสามชั้นสีแดงสวยงาม นัน่ก็คือ
สุสานของพระเจ้าซาร์และครอบครัว และใกล้ๆ  กันนั้นก็จะเป็นบ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงมีต านานว่าไวว้่ามี
ชายตาบอดไดม้าลา้งหนา้ท่ีตาน ้ าแห่งน้ีแลว้ท าให้ตาท่ีบอดสามารถมองเห็นไดอี้กคร้ัง จึงมีผูค้นมากมายท่ี
ตอ้งการไดน้ ้าจากท่ีน่ีไปด่ืมกินเพื่อความเป็นมงคล ดงันั้นจึงมีการต่อน ้าจากตาน ้านั้นขึ้นมาเป็นน ้าพุ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ชม จัตุรัสแดง(RED SQUARE)สถานท่ีส าคญัใจกลางเมืองมอสโควส์ร้างในสมยัคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ี

เป็นศูนย์รวมเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประท้วง ตั้ งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั และยงัถือไดว้่าเป็นจตัุรัสท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในโลกบริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ย

สถานท่ีส าคัญของประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถได้ชมอันได้แก่  มหาวิหารเซนต์ บาซิล (SAINT 

BASIL’S CATHERDRAL) สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับวา่สวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว ์จนไดรั้บการขนาน

นามว่า “โบสถ์ลูกกวาด”สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม 

โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ ในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบ

ชนะเหนือกองทพัมองโกลท่ีเมืองคาซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงท าให้

เป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้อีวานท่ี 4 เป็นอย่างมาก จึงมีค าสั่งให้ปูนบ าเหน็จ แก่สถาปนิก ดว้ยการควกั

ลูกตาทั้งสองขา้งทิ้งเสีย เพื่อไม่ให้สถาปนิคผูน้ี้สามารถสร้างส่ิงสวยงามกว่าน้ีได้อีก การกระท าของ

พระองค์ในคร้ังนั้น ส่งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด”   ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ 

(SAVIOUR CLOCK TOWER)ท่ีตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะแนวโกธิค ปลายยอดถูกประดบั

ด้วยดาว 5 แฉกท่ีท ามาจาก ทบัทิม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผูป้ระดับในปี ค.ศ.1995  น าท่านเขา้ชม 

และช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM DEPARTMENT STORE)สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ เมือง

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

เคร่ืองส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตวแ์สนรู้ และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์ 
โดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสัตวท่ี์ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี หลงัจากจบการแสดง ท่าน
สามารถถ่ายภาพกบัสัตวแ์สนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย **กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซ่ึงบางกรณีงด
การแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นไปทางระบบการจัดการทางประเทศรัสเซียของคณะละคร
สัตว์  ทั้งนีท้างบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่วนนีใ้ห้ 1000 บาท** 



 

ท่ีพกั IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ท่ีเมืองมอสโคว์ 
(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเบื้องต้นเท่านั้น โรงแรมคอนเฟิร์มจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนวันเดินทาง) 

 

วันท่ีสาม พระราชวังเคลมลนิ • โบสถ์อสัสัมชัญ • พพิธิภัณฑ์อาเมอร่ีแชมเบอร์ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
OSTANKINO TOWER • MOSCOW METRO • ถนนอารบัต    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 จากนั้นชมความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว์ ซ่ึงถือเป็นเมืองหลวงของประเทศสหพนัธรัฐ

รัสเซียท่ียิ่งใหญ่ น าท่านเขา้ชมพระราชวังเคลมลินสัญลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดก าเนิด
ของประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาท่ีน่ีเปรียบเสมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว์ อีกทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหา
ราชทรงเสด็จไปประทบั ณ พระราชวงัเซนตปิ์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือว่าท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตยข์องพระเจา้
ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ท่ีส าหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ ชมโบสถ์
อสัสัมชญั วิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือวา่ส าคญัท่ีสุดในเคลมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสร้าง
ทบัลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใช้เพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา น าท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ตั้งอยู่อยู่ในเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงท่ีไม่ควร
พลาดชม ไดแ้ก่ มงกุฎทองค าของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทาน
มงกุฎน้ีให้กบัเจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค เม่ือราว 700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท าจากทองค าประดบั
ดว้ยขนเสือเซเบิล (SABLE) และอญัมณีล ้าค่าต่างๆมากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึง
ปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน โดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อน แลว้ใชเ้พื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และ
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้าซาร์THE TSAR BELLและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็น
ตวัอยา่งผลงานศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนัใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดให้ผูค้น
มาเยี่ยมชม ลองมาดูด้วยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกับขนาดอนัมหึมาของท่ีน่ี  น าท่านสู่ตึกหอส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ OSTANKINOให้คุณได้เห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัส เซียจากความสูง ใน
ขณะเดียวกนัก็ท าหนา้ท่ีออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จ านวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย เดินทางไป
ท่ีจุดชมวิวของหอส่งสัญญาณน้ีเพื่อรับชมความบันเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่ง
สัญญาณน้ีโดดเด่นอยู่บนเส้นขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารท่ียืนอยู่ด้วย
ตวัเองท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอน้ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก NICOLAI NIKITINEแต่ผูน้ าโซเวียต 
NIKITA KHRUSCHEVได้ท าการปรับเปล่ียนไปอย่างมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ีท าให้
สถาปนิกผูน้ี้วางหมวกไวใ้ตหิ้นท่ีฐานหอเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้ า ยนืท่ีฐานเพื่อช่ืนชม
ขนาดอนัน่าประทบัใจของโครงการท่ีมีตน้ทุนสูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

เท่ียง น าท่านไปยังร้าน 7TH HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื้ออาหารสุดหรูท่ีท่านจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสูง 328 M. ณ OSTANKINO TOWER 
**หมายเหตุ**  เน่ืองจากตึก OSTANKINO TOWER ไม่อนุญาตให้  เด็กท่ีมีอายุต ่ากว่า 7 ปี ขึ้นไป
ด้านบนตึกได้ ดังน้ัน  โปรแกรมนีจ้ึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ ลูกค้าท่ีมีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึน้ไป  /  ในกรณีท่ีมีเด็ก



 

อายุต ่ากว่า 7 ปี เดินทาง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงร้านอาหารท่ีมีระดับเทียบเท่าให้
แทน**  ** หากทางตึกมีการจ ากดัจ านวนผู้ขึน้ชมทางทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลร้านอาหารโดย
จะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง เน่ืองจากเป็นนโยบายทางตึก ซ่ึงทางทัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(MOSCOW METRO)ต่ืนตากบัการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยกีบั
สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อน จากนั้น น าท่านเดินทางไปยงั  
ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ARBATSTREET) ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางของแหล่งประวติัศาสตร์และถือวา่เป็น
หน่ึงในยา่นโบราณท่ีสุดของมอสโคว ์ท่ีมีช่ือปรากฏในประวติัศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 โดยตลอด
ความยาว 1.8 กิโลเมตร ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่งชุมนุม
ของศิลปินอินด้ี ท่ีมาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใครยอมใคร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ท่ีเมืองมอสโคว์ 
(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเบื้องต้นเท่านั้น โรงแรมคอนเฟิร์มจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนวันเดินทาง) 

 

วันท่ีส่ี พระราชวังซาริสซีโน่ • ตลาดอสิไมโลโว่ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินเชเรเมเตยีโว 

  (เช้า/กลางวัน/-) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

 น าท่านชม พระราชวังซาริสซีโน่ (TSARITSYNO PALACE) ท่ีสร้างขึ้นโดยพระเสาวนียข์องพระนาง
แคทเธอรีนมหาราชินีในปี 1775 เพื่อใชแ้ปรพระราชฐานและพ านกัในระหวา่งท่ีอยูก่รุงมอสโควอ์อกแบบ
โดยสถาปนิก VASILY BAZHENOV ท่ีออกแบบให้ตวัวงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้เช่ือมต่อโดยหอคอย 8 
หอท่ีก่ออิฐแดงเปลือยตดักบักรอบบวัคิ้วบานประตูและหน้าต่างสีขาวประดบัประดาดว้ยยอดแหลมราย
ลอ้มไปดว้ยความร่มร่ืนของมวลหมู่ไมน้านาพรรณและสระน ้ าขนาดใหญ่ท่ีแบ่งสัดส่วนของสวนน ้ าพุ
สวนดอกไมเ้กาะกลางน ้ าและสะพานขา้มเนิน คูคลองสวยงามลงตวัพระราชวงัไดท้ าการบูรณะซ่อมแซม
โดยผูว้่าการกรุงมอสโควเ์ม่ือปี ค.ศ.2004 เพื่อใชเ้ป็นแหล่งสนทนาการพกัผ่อนหย่อนใจและตวัพระราช
วงัใชเ้ป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงนิทรรศการศิลปวตัถุท่ีมีมากกว่า 300,000 ช้ิน อาทิเช่น ห้องภาชนะท่ีท าดว้ย
กระเบ้ือง, หอ้งทรงอกัษร, หอ้งภาพเขียนสีน ้ามนั ,หอ้งโถงบลัลงักสี์ทองอร่าม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (IZMAILOVO MARKET)ตลาดสินคา้หัตถกรรมและของเก่าอนัลือช่ือ 

ของประเทศรัสเซียหรือจตุจกัรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของท่ีระลึก และ
ของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตั้ งอยู่ ท่ีสถานีรถไฟ PARTISANSKAYAอยู่ทาง
ตะวนัออกของกรุงมอสโคว์ เรียกได้ว่า ราคาถูกท่ีสุด และยงัมีให้เลือกหลากหลายคุณภาพและราคา 
พร้อมให้อิสระแก่ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือของท่ีระลึก ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือท่ี
เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ST. SAVIOUR CATHEDRAL)เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียและสูง
ท่ีสุดในโลก ตั้งอยูต่ ั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้า MOSKVA เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นในสมยัของพระเจา้
ซาร์อเล็กซานเดอร์ ท่ี 1เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้อง
รัสเซียให้รอดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนตเ์ดอะซาเวียร์ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45ปีใน



 

สมยัของสตาลิน เคยสั่งใหทุ้บท าลายมหาวิหารแห่งน้ี จนกระทัง่ในสมยัประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงได้
มีการบูรณะขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธาของผูค้น ดงันั้นท่ีน่ีจึงเป็นท่ีรักและ
ศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในการประกอบ
พิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 
*** หมายเหตุ หากวันและเวลาท่ีจะเข้าชมมีพธิีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไม่สามารถเข้าชมได้ โดย

ทางทัวร์จะไม่สามารถทราบล่วงหน้าเน่ืองจากเป็นการจัดการของทางโบสถ์ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปชมบริเวณด้านนอก ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว*** 

  จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่ สนามบินเชเรเมเตียโวมอสโคว 
20.10 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินแอโรวฟรอท(SU) เท่ียวบินท่ี SU 272 
 

วันท่ีห้า สนามบินสุวรรณภูมิ  • กรุงเทพฯ  

10.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  
......................................................................................................................... 

หมายเหตุ : หากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในรายการมีการปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏิบัติการทางรัฐบาล
หรือหน่วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท้ังนีลู้กค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวก่อนท าการจองทุกคร้ัง 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

** คณะเดินทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ECONOMY CLASS ไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว ์- กรุงเทพฯ สายการบิน 

AREOFLOT AIRLINES (SU) ชั้นประหยดั   
ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 
ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง HAND CARRY 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์....รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 5 วัน 3 คืน  บินตรงโดยสายการบิน AREOFLOT (SU) 

เร่ิมเดินทาง 
กลบัจาก 
เดินทาง 

ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

10 เม.ย. 63 14 เม.ย. 63 SU273/SU272 42,900 42,900 41,900 6,000 

11 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 SU273/SU272 42,900 42,900 41,900 6,000 

12 เม.ย. 63 16 เม.ย. 63 SU273/SU272 42,900 42,900 41,900 6,000 

13 เม.ย. 63 17 เม.ย. 63 SU273/SU272 43,900 43,900 42,900 6,000 



 

ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ท่ีไม่ได้
ระบุไวใ้นรายการ 
ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 
ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, พนกังานขบัรถ, หวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 USD/ ท่าน 

 

 
 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ภายใน 1 วันหลังการจองส่วนท่ีเหลือช าระ
ทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันมิฉะน้ัน ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ
ก่อนเดินทาง 25 วัน) 

กรณียกเลกิ : 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

 



 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

• กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน 

 หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี 

 

โรงแรมที่พกั 

❖ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัท ขอ
แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 TWIN+1 SGL) ซ่ึงท่านจะต้องช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  เน่ืองจากบาง
โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพบัเสริมซ่ึงไม่สะดวกสบายในการพกั **กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองแบบ 3 ท่าน
หากลูกค้าพงึพอใจทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขของห้องพกัดังกล่าว**  

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นห้องแบบ TWIN เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้อง ห้อง DOUBLE จะมีน้อยมากในแต่ละ
โรงแรมและส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการน าเตียงมาชิดกันให้เป็น DOUBLE หากลูกค้ารีเควสพัก DOUBLE ทาง
บริษัทฯจะไม่รับรองเร่ืองห้องให้เน่ืองจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถล้อคห้องพักได้จึงขึน้อยู่กับการ
จัดการของทางโรงแรมเป็นหลกั ท้ังนีลู้กค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว SINGLE ห้องคู่ 
TWIN/DOUBLEอาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น TRADITIONAL ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ TRADE FAIR เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง เพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

 

อาหาร 

❖ อาหารท่ีประเทศรัสเซีย ทางทัวร์จะจัดท้ังอาหารจีนและอาหารท้องถิ่น และอาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวช่ัน ซ่ึงรสชาติ
จะเป็นไปตามสไตล์รัสเซีย อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางมื้อ  

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้) หนังสือเดินทางห้ามขาด ห้ามช ารุด ห้ามเปียกน ้า ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่าง
อ่ืนท่ีไม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศน้ันๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ ส าคัญอย่างยิ่ง ไม่เช่นนั้นพาสปอร์ตของ
ท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ทุกกรณี 



 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี
กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์
ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 


