
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ• สนามบนิโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย        (-/-/-)                                                                                                                                                  
 
11.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D  

สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
14.00 น. ออกเดินทาง (บนิตรง)สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี TG974 

  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

19.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดับเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัว่าเป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากเมืองหน่ึง ประกอบดว้ย

สถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถซ่ึ์งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากกว่า 200 แห่ง 

ที่พกั  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 

 



 

วนัที่สอง สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • วหิารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล 
   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม**เมืองท่ีไดรั้บ
สมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เพราะทศันียภาพท่ีสวยงามของเมือง  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกท่ีสร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค 

สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1703ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์ 
มหาราช เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดของเมือง 
โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะเป็น
รูปทรงหกเหล่ียม เ ป็นศิลปะแบบบารอค 

ปัจจุบนัดา้นในเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใชเ้ป็นท่ีฝังพระ
ศพของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และพระบรม
วงศานุวงศแ์ห่งราชวงศโ์รมานอฟ นอกจากน้ียงั
มีภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแม่มารี
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีงดงาม อนัเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของ

คริสตศ์าสนิกชน  



 

วนัที่สาม          พระราชวงัฤดูร้อน หรือพระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวงัฤดูหนาว • พพิธิภัณฑ์เฮอมเิทจ   
                         โบสถ์หยดเลือด              (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

จากนั้น   เดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือว่าไดรั้บการตกแต่งอลงักาลมากท่ีสุด 

ยอดโดมฉาบดว้ยทองค าแท ้100 กิโลกรัม และภายในใชหิ้นอ่อน และหินอ่ืน ๆ  กว่า 43 ชนิด ในอดีตเคย
เกิดเหตุเพลิงไหมท่ี้สถานท่ีแห่งน้ี จึงไดมี้การก่อสร้างข้ึนใหม่ ในสมยัพระเจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ี 1 ในปี ค.ศ. 
1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 
40 ปีมีการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตัววิหารใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ 

ประดบัดว้ยประติมากรรมเหล็กอนังดงาม เป็นโบสถอ์อร์โทดอกซ์แห่งเดียวท่ีประดบัประดาตกแต่งดว้ย
กระจกสีอยา่งวิจิตรบรรจง และยงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวเมืองท่ีน่ีใหค้วามนบัถือเป็นอยา่งมาก  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั Park Inn Pribaltijskaya หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 
 

 



 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวงัท่ี

สวยงาม ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวงัท่ีสรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมยันั้น ท่ี
ช่ือว่า ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ บรอง ซ่ึงทั้งสองคนแบ่งกนัสร้างพระราชวงัน้ี โดยตวัภายใน 
พระราชวงัเป็นหน้าท่ีหลกั ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส์ “บารอค”และ
คลาสสิก พระเจา้ปีเตอร์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
บรรจงสร้างพระราชวงัอยา่งประณีตเนน้การตกแต่งภายในท่ีเลือกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและ
ภาพวาดสีน ้ ามนัเป็นหลกัดา้นนอกจะเป็นหนา้ท่ีของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมาสร้างลานน ้ าพุ 
โดยเฉพาะ ลานน ้ าพุแห่งน้ีถือเป็นจุดหลกัของประสาทแห่งน้ีก็ว่าได ้ดว้ยความยิง่ใหญ่ตระการตาและแสง

ของพระอาทิตยก์ระทบผิวน ้ า และขอบอ่างสีทองมนั รวมถึงบรรยากาศร่มร่ืนของตน้ไมน้านาพนัธุจึ์งท า
ใหเ้กิดภาพท่ีสวยงามราวกบัดินแดนในเทพนิยาย 
 



 

** ในส่วนของน ้าพุทางพระราชวงัจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และ 

อาจปิดท าการในวนัจนัทร์ส้ินเดือน หรือวนัจนัทร์กบัวนัอังคาร (2วนัตดิต่อกัน) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวนัหยุด 

ของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิม่วนัหยุดหรืออาจจะปิดท าความสะอาด 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณทีี่พระราชวงัฤดูร้อนปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ 

ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวงัอ่ืนที่เปิดหรือสถานที่อ่ืนๆในช่วงเวลาดังกล่าว** 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนัแบบพ้ืนเมืองในพระราชวงัอเลก็ซานเดอร์  

พเิศษ เมนูวอสก้า + ไข่ปลาคาเวยีร์ 

จากนั้น เดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่ง

น้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสดจ็เยอืนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
รัชกาลท่ี 5 ในการเจริญสมัพนัธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงของราชวงศโ์รมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.
1732 -1917 ตั้งอยูร่ะหว่างท่าวงั กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียว และ ขาว ดว้ย 
สถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมในฐานะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ (TheState Hermitage Museum)ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของ

โลกกว่า 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก อยา่งเช่น ลิโอนาโด ดาวินซ่ี,ปิกสัโซ่,แรมบ
รันด,์แวนโก๊ะ เป็นตน้ จดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง  
**ในบางช่วงพระราชวงัอาจมีการปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ดงันั้นหากวนัท่ีเดินทางตรงกบัช่วง
วนัปิดเขา้ชม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขา้

พระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในช่วงเวลาดงักล่าว**     

เดินทางสู่ มหาวหิารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถู้กสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ปีค.ศ. 

1708 ตั้งอยูใ่จกลางเมือง บนถนนเนฟสก้ี ในสมยัก่อนเป็นโบสถเ์ลก็ๆ ต่อมาในสมยัของพระเจา้ปอลดท่ี์ 1 
ในปีค.ศ. 1800 ไดท้ าการสร้างวิหารใหม่ ใหย้ิง่ใหญ่และสวยงามมากข้ึนกว่าเดิมมหาวิหารแห่งน้ีมีลกัษณะ
รูปทรงคร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยา่งเป็นระเบียบประกอบไปดว้ยเสาโรมนั 96 ตน้ และโดม
ขนาดใหญ่ซ่ึงมียอดสูงถึง 90 เมตร ดา้นนอกของวิหารมีสวนสาธารณะท่ีชาวรัสเซียจะมาพกัผอ่นหยอ่นใจ  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซ่ึงพระเจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 

ทรงสร้างใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซาร์อเลก็ซานเดอร์ท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลิกทาส ดว้ย



 

วนัที่ส่ี            สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี ้• จตุัรัสแดง มหาวหิารเซนต์บาซิล • GUM  
                      อารบัตสตรีท • ชมการแสดงละครสัตว์                   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

ความหวงัดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เขา้ใจ เพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมีความเป็นอยูท่ี่จน
ลง เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตวักนัว่าแผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญิงชาวนาผูห้น่ึงติดระเบิดพลีชีพวิ่ง 

เขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผา่น ต่อมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถห์ยด 
เลือดมาจนถึงทุกวนัน้ี รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 ม ี 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 
 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

จากนั้น เดินทางกลบัสู่ เมืองมอสโคว ์โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม** 



 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนขัแสนรู้ ท่ี สวนสุนัขไซบเีรียนฮัสกี ้HUSKY PARK พนัธุสุ์นขัไซ

บีเรียนฮสัก้ีท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมีความสามารถท่ีจะสามารถลากเล่ือนบนน ้ าแข็งหรือหิมะ

ไดด้ว้ย ทั้งน้ีท่านยงัไดมี้ประสบการณ์ท่ีแสนสนุกในการนัง่ รถเทียมสุนขัลากเล่ือนไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศมีการเปล่ียนแปลง กรณีหิมะไม่ตกทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการพาไป 
เท่ียวชม หมู่บ้านโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) แทน 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้น ชม จตุัรัสแดง(Red Square)สถานท่ีส าคญัใจกลางเมืองมอสโควส์ร้างในสมยัคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็น

ศูนยร์วมเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
และยงัถือไดว้่าเป็นจตุัรัสท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในโลกบริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ี

ส าคญัของประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถไดช้มอนัไดแ้ก่   มหาวหิารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s 

Catherdral) สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับว่าสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว ์จนไดรั้บการขนานนามว่า “โบสถ์

ลูกกวาด”สร้างข้ึนดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสนัสวยงาม  

  
 

 
 
 
 
 

 
 

ชมหอนาฬิกาซาวเิออร์ (Saviour clock tower)ท่ีตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะแนวโกธิค ปลาย

ยอดถูกประดบัดว้ยดาว 5 แฉกท่ีท ามาจาก ทบัทิม โดยพรรคคอมมิวนิสตเ์ป็นผูป้ระดบัในปี ค.ศ.1995น า

ท่านเขา้ชม และชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ 

เมืองมอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.1895ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า จ  าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ 

เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุดชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow 

Metro)ต่ืนตากบัการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยกีบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบั 
 

 
 
 
 
 



 

ดว้ยกระจกสี หินอ่อน จากนั้น น าท่านเดินทางไปยงั ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ท่ีตั้งอยูใ่น

ใจกลางของแหล่งประวติัศาสตร์และถือว่าเป็นหน่ึงในยา่นโบราณท่ีสุดของมอสโคว ์ท่ีมีช่ือปรากฏใน
ประวติัศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขาย
ของท่ีระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปินอินด้ี ท่ีมาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใครยอมใคร 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสตัวแ์สนรู้ และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรมมายากล ของ ละครสัตว์ 

Circus Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสตัวท่ี์ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดี หลงัจากจบการ
แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสตัวแ์สนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

**ที่นั่งชมเป็นบัตรแบบตัว๋กรุ๊ปจดัตามระบบทัวร์ล้อกที่นั่งไว้ตามราคาทัวร์ หากท่านต้องการที่นั่งวไีอพหีรือที่นั่งด้านหน้า

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือซ้ือบัตรอพัเกรดทั้งนีห้ากที่นั่งจะอพัได้ต่อเม่ือมทีี่นั่งเหลือเท่านั้น** 

**กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซ่ึงบางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นไปทางระบบการจัดการทาง

ประเทศรัสเซียของคณะละครสัตว์  ทั้งนีท้างบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่วนนีใ้ห้  

ที่พกั  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 

วนัที่ห้า พระราชวงัเคลมลนิ • โบสถ์อสัสัมชัญ • พพิธิภัณฑ์อาเมอร่ีแชมเบอร์ • มหาวหิารเซนต์เดอะซาเวยีร์
สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว         (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 



 

จากนั้น ชมความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว์ ซ่ึงถือเป็นเมืองหลวงของประเทศสหพนัธรัฐรัสเซียท่ี

ยิง่ใหญ่ น าท่านเขา้ชมพระราชวงัเคลมลนิสญัลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดก าเนิดของ

ประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาท่ีน่ีเปรียบเสมือนหวัใจของ
กรุงมอสโคว ์อีกทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรง
เสด็จไปประทบั ณ พระราชวงัเซนตปิ์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือว่าท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตยข์องพระเจา้ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภณัฑ ์ท่ีส าหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ ชมโบสถอ์สัสมัชญั 
วิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในเคลมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสร้างทบัลงบน

โบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชเ้พื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 
 
 
 
 

V   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน ชมพพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ตั้งอยู่อยู่ในเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ 
มงกุฎทองค าของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎน้ีให้กับ
เจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท าจากทองค า



 

ประดบัดว้ยขนเสือเซเบิล (Sable) และอญัมณีล ้าค่าต่างๆมากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จนถึงปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสร้างโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เ ก่าท่ีมีมาก่อน แลว้ใช้เพื่อในการประกอบพิธี
ราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็น
ตวัอยา่งผลงานศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนัใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดให้ผูค้น
มาเยีย่มชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาดอนัมหึมาของท่ีน่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น ชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือท่ีเรียกกนัว่า มหาวิหารโดมทอง (St.Saviour Cathedral) เป็น

วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า Moskva เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย 

สร้างข้ึนในสมยัของพระเจา้ซาร์อเลก็ซานเดอร่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระ
เป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนตเ์ดอะซาเวียร์ใชเ้วลา
ก่อนสร้างนานถึง 45 ปีในสมยัของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบท าลายมหาวิหารแห่งน้ี จนกระทั่งในสมัย
ประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมี้การบูรณะข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธาของ
ผูค้น ดงันั้นท่ีน่ีจึงเป็นท่ีรักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิในการประกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเข้าชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไม่สามารถเข้าชมได้ โดยทางทัวร์จะไม่

สามารถทราบล่วงหน้าเน่ืองจากเป็นการจัดการของทางโบสถ์ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การถ่ายรูปชมบริเวณด้านนอก ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว*** 

 



 

วนัที่หก สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านชม และชอปป้ิง ท่ี ห้างสรรพสินค้าเวกสั Vegas Shopping Mall หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ท่ี

มิไดเ้ป็นเพียงศูนยร์วมสินคา้หลากหลายประเภทเท่านั้น แต่รวมถึงเป็นจุดพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมือง
มอสโควอีกดว้ยเพราะภายในหา้งยงัไดร้วบรวมร้านอาหารไวม้ากมาย  

18.00 น. บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว ์

จากนั้น  ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว 

22.00 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย(TG) เที่ยวบินที่ TG 975 

 

 

07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  



 

หมายเหตุ : หากสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆในรายการมีการปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏิบัตกิาร

ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนีลู้กค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

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

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบนิ ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

23 ม.ค.63 28 ม.ค.63 TG974/TG975 45,900 45,900 44,900 6,000 

13 ก.พ.63 18 ก.พ.63 TG974/TG975 46,900 46,900 45,900 6,000 

27 ก.พ.63 03 มี.ค.63 TG974/TG975 52,900 52,900 51,900 6,000 

07 มี.ค.63 12 มี.ค.63 TG974/TG975 51,900 51,900 50,900 6,000 

19 มี.ค.63 24 มี.ค.63 TG974/TG975 52,900 52,900 51,900 6,000 

28 มี.ค.63 02 เม.ย.63 TG974/TG975 52,900 52,900 51,900 6,000 

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

  ** คณะเดนิทางจ านวน 30 ท่าน ** 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สายการบินไทย 

Thai Airway(TG)  

 ภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 



 

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 USD/ท่าน\ 

 
 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดนิทางหรือยกเลกิการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการเดนิทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า15 วนัมฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง21วนั) 
3. กรณยีกเลกิ 



 

3.1 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจบ็ป่วย 
4.1 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางได้ตามความ
เป็นจริง 
5.กรณทีี่ท่านมเีดินทางบนิภายในประเทศและต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบนิ,ตัว๋รถทัวร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที ่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบนิโดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุกกรณ ี
 

อาหาร 

 อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์จะจดัทั้งอาหารจนีและอาหารท้องถิ่น และอาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวช่ัน ซ่ึงรสชาติ
จะเป็นไปตามสไตล์รัสเซีย อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางม้ือ  

 

โรงแรมที่พกั 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       

ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) ซ่ึงท่านจะต้องช าระค่าพกัเดี่ยวเพิ่ม เน่ืองจากบาง
โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพับเสริมซ่ึงไม่สะดวกสบายในการพัก **กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองแบบ 3 
ท่านหากลูกค้าพงึพอใจทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขของห้องพกัดังกล่าว**  

 โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นห้องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้อง ห้อง Double จะมีน้อยมากในแต่ละ
โรงแรมและส่วนใหญ่กจ็ะเป็นลกัษณะการน าเตยีงมาชิดกนัให้เป็น Double หากลูกค้ารีเควสพกั Double ทางบริษัท
ฯจะไม่รับรองเร่ืองห้องให้เน่ืองจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถล้อคห้องพักได้จึงขึ้นอยู่กับการ
จดัการของทางโรงแรมเป็นหลกั ทั้งนีลู้กค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 



 

 กรณมีกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fairเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้  และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น  หนังสือเดินทางห้ามขาด 
ห้ามช ารุด ห้ามเปียกน ้า ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ 
เพราะเป็นเอกสารราชการ ส าคัญอย่างยิ่ง ไม่เช่นนั้นพาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
โดยทางทัวร์จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆได้ทุกกรณ ี

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การ
นัดหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิาง
ธรรมชาต(ิซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 



 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่นช่ือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนัหรือค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบริษัท 
สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัว๋ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดนิทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่าง

ถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


