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ตารางการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพ  - มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล  (-/-/D/) 

วนัทีสอง  มอสโคว ์- พระราชวังเครมลิน –พิพธิภณัฑอ์ารเ์มอรรี์แชมเบอร ์– วิหารเซ็นต ์เดอซาร ์

                   เวียร ์– METRO - ถนนอารบตั - ละครสตัว ์                                        (B/L/D) 

วนัทีสาม   มอสโคว ์–  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดหูนาว  (B/L/D/) 

วนัทีสี  พระราชวังฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   

                  Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถห์ยดเลือด(B/L/D)           

วนัทีหา้        SAPSAN EXPRESS TRAIN - จตัุรสัแดง - มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM (B/L/D) 

วนัทีหก        IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา    (B/L/-) 

วนัทีเจด็  กรุงเทพ ฯ 

 

07.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 2 ชนั 4 เคานเ์ตอร ์D  

                    สายการบินไทย (TG) พบกบัเจา้หน้าทีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

10.10 น.  ออกเดินทาง สู่มอสโคว ์ โดยสายการบินไทย (TG) เทียวบินที TG974 

15.55 น. เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชวัโมง) 

หลงัผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  

จากนันนําท่านขึนสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล หรือเลนินฮิลส ์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก 

เป็นบริเวณทีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควทีอยู่เบืองล่างไดโ้ดยทังหมด จึงทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรค

คอมมิวนิสตใ์นอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนีเป็นทีตังบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพืนทีดังกล่าวเป็นทีตังของ

มหาวิทยาลยัมอสโคว และเป็นจุดชมววิทีสวยทีสุดในมอสโคว ทีคู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที

นักท่องเทียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา่ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึนในปี ค.ศ.

1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มี

รับสังใหส้รา้งเพือใชป้้องกนัศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้

วนัแรก      กรุงเทพ  - มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล  (-/-/D/)  

วนัทีสอง     มอสโคว ์- พระราชวังเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์แชมเบอร ์– วิหารเซ็นต ์เดอซาร ์

                   เวียร ์– METRO - ถนนอารบตั - ละครสตัว ์                                        (B/L/D) 
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ธรรมดา ทีเป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชือของชาวรัสเซียเครมลินคือทีสถิตย์ของพระเจา้ 

ปัจจุบันพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และทีตังสถานทีสําคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ 

หอระฆงัของอีวานมหาราชและสิงกอ่สรา้งอืนๆอีกมากมาย  

จากนันเขา้ชม พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ีแชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ทีอยู่ในบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑ์นีเป็นสถานทีเก็บสมบัติลําค่ากว่า 4,000 ชิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครือง

ป้องกนัตัว หมวก เสือเกราะทีใชร้บในสมรภูมิ เครือง เงิน ทอง เพชรพลอยเครืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซาร์

และซารีน่าซึงหาดูไดย้ากยงิ 

จากนันชม โบสถอ์ัสสมัชญั (ASSUMPTION) วิหารหลวงทีเก่าแก่สําคัญและใหญ่ทีสุดในเครมลิน โดยสรา้ง

ทับลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าทีมีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงัพระเจา้อี

วานและ ชมระฆงัยกัษท์ีใหญ่ทีสุดในโลก (หมายเหตุ: จาํกัดรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวนัละ 4 รอบ

เท่านันคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดงันนักรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเครง่ครดั)  

จากนนั ชม โบสถI์VAN THE GREAT BELL-TOWER 

เทียง   รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึนเมือปี ค.ศ.

1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรที์ 1 เพือเป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตัญ ุตาแด่พระเป็นเจา้

ทีทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.

1990 สตาลินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนันไดส้งัใหทุ้บโบสถทิ์งเพือดดัแปลงเป็นสระวา่ยนําทีใหญ่ทีสุดใน

โลกจนเมือปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติใหม้ีการก่อสรา้งวิหารขึนมาใหม่ด้วยเงิน

บริจาคของคนทังประเทศ ซึงจาํลองของเดิมไดเ้กอืบรอ้ยเปอร์เซ็นต์ วิหารนีจึงกลับมายืนหยดัทีเดิมอีกครงัโดย

สรา้งเสร็จสมบูรณ์และทําพิธีเมือวนัที 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารนีใชใ้นการประกอบพิธีกรรม

สาํคญัระดับชาติของรสัเซีย  

นําท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทงันีขึนอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวนันันๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึนในปี 

ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกยอ่งจากทัวโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้

ดินทีสวยทีสุดในโลก ซึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งทีแตกต่างกนั 

ในสมัยสงครามโลกครังที 2 สถานีรถไฟใตดิ้นได้กลายเป็นหลุม

หลบภัยทีดีทีสุดเพราะมีโครงสรา้งทีแข็งแรงรวมทงัการก่อสรา้งทีขุด

ลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นทีบัญชาการ

ระหว่างสงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใตดิ้นทีกรุงมอสโควมีถึง 

11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทงัหมด 260 ก.ม.  

จากนันใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินช็อปปิง ถนนอารบัต ถนนคนเดินทีมีชือเสียง ชือถนนนีปรากฏมาตังแต่

ศตวรรษ ที 15 ในอดีตเป็นทีอยู่ของชนชนั ขุนนางและศิลปินทีมีผูอุ้ปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนน

อารบัตเป็นย่านทีพกัของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินทีมี

ชือเสียงทีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของทีระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 
คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
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นําท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของสตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการ ถ่ายรูป

กบัสัตวต์่างๆ จากนัน นําท่านกลบัสู่ทีพกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ 

จะนําท่านชมบลัเล่ต ์หรือ ชมการแสดงที YAR RESTAURANT ) 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา่ 

 

วนัทีสาม     มอสโคว ์–  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวังฤดหูนาว  (B/L/D/) 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากมอสโควสู่์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปลยีนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหวัหนา้ทวัร์

อีกครงั)  

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ทีมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของทัง

ประเทศรัสเซียและไทย เนืองจากในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที 

5 พระองค์ไดเ้สด็จมาประทับทีนีขณะเป็นพระราช

อาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรป

ใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแ์ห่งนีถือ

เป็นหนึงในพิพิธภณัฑที์ใหญ่และเกา่แก่ทีสุดในโลก มี

หอ้งมากถึง 1,050 หอ้ง มากถึง 3 ลา้นชิน ซึงส่วน

ใหญ่จะเป็นภาพเขยีน  

(ภายในพระราชวงั ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูป ต้องฝากไว ้

ทีเจา้หน้าที รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)   

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

วนัทีสี    พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   
                  Bronze horseman -   เรือรบหลวงออโรร่า  - โบสถห์ยดเลือด                    (B/L/D) 
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เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทาง เขา้ชมพระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกชือหนึงเรียกวา่ PETRODVORETS

หรือเปโตรควาเรสต ์ ตงัอยู่แทบชานเมืองของ 

เป็นพระราชวงัทีสวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึนจาก

ราชาปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัที

ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยันัน ทีชือวา่ฟราน

เชสโก ราสเทรลลี และเลอ บรอง ทังสองทําคนละ

ส่วนในพระราชวงันีโดยตัวภายในพระราชวงันัน

เป็นหน้าทีหลกัของราสเทรลลีทีออกแบบความงาม

ในสไตล์ผสมเรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก 

พระเจา้ปีเตอร ์หมายมนัปันมือกบัพระราชวงันี

มาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลีบรรจงสรา้งพระราชวงัอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน 

เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลักและภาพวาดสีนํามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงักย็งัมีสวนนําพุอนั

ตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธ์ุ อิสระตามอธัยาศัยใหท่้านไดเ้กบ็ภาพเป็นทีระลึก   (ในกรณี พระราช 

Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานทที่องเทียวอืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครงั) 

เทียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นสิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

St Petersburg  สรา้งในปี ค.ศ 1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพือใช้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตงัอยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสกี (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็น

รูปทรงหกเหลียม กาํแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เริม

สรา้งขึนเมือปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรา้งเสร็จในวนัที 29 มิถุนายน ค.ศ 

1733 ตงัชือวิหารแห่งนีเพือเป็นเกียรติแด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความ

สูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิง กอ่สรา้งทีสูงทีสุดของเมืองและหา้มสรา้งสิงก่อสรา้งใดสูง

กว่า ภายในทําการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซึงนับว่าแตกต่าง กบั

โบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซท์ัวไปและวิหารแห่งนียังเป็นทีเก็บพระ

ศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริมตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็น

องคแ์รก จนกระทงัถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์

นําท่านชมภายใน มหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S 

CATHEDRAL) สร้า งในปี  ค .ศ .  1712 โดยมี โดมทองเ ป็น

เอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไมธ้รรมดา 

ซึงต่อมาไดร้ับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสรา้งใหม่อย่าง

งดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรที์ 1 ทีปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งนีเป็นวิหารทีมีความยิงใหญ่ทีสุดของโลก 

พระองค์จึงทุ่มเททังกาํลังคน และกาํลังทรัพยอ์ย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชท้องคําแผ่นปิดหนัก รวม 

100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดับประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึงใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถึง  

40 ปี ปัจจุบนัวิหารเซนต์ไอแซคไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นวิหารทรงโดมทีใหญ่เป็นอนัดับ 3 ทีงดงามทีสุดในโลก 
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นําท่านถ่ายรูปกบั  ( Bronze horseman statue peter great) เป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์

สเบิรก์ ติดกบัแม่นําเนวา ดา้นหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซึงก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอร์มหาราช 

ผู ้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกทีได้ ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรังเศส Entienne 

Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  
นําท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือ

รัสเซียนาวี ไดชื้อว่าเป็นเรือรบทีเก่าแก่ทีสุดในรสัเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนทีรับใชช้าวรัสเซียมายาวนาน 

ตงัแต่ครงัสงครามรสัเซียกบัญีปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยรว่มรบในสงครามโลกครงัที 1 และ 2 รวมถึง

ใชย้ิงปืนเป็นสัญญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวทีเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในการปฏิวติัสงัคมนิยมทีนําโดยเล

นิน เมือปี ค.ศ.1917 และยังเป็นเรือทีโดยสารซาร์นิโคลัสที 2 พรอ้มราชนิกุลคนอืนๆ มายังพิธีบรม

ราชาภิเษกรชักาลที 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจาํการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยนํา 

นําท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในปี 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมทีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ทีสอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูก่้อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ระองค์ต่อไปจึงสรา้งโบสถ์นีขึนเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถ์อันงดงามทีอยู่

ขา้งคลอง Griboyedov โดยสรา้งขึนตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรที์ 3” เพือเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา

คือ “พระเจา้อเล็กซานเดอรที์ 2” ซึงถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณทีสรา้งโบสถ์นีขึนยอดของโบสถ์มีความสูง 

81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ทีสินพระชนม์ ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 

24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ทีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อนหลากสี ประดับ

ประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษที17 แบบโบสถ์ทรงหวัหอม   

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  จากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ สู่มอสโคว(์ตารางเดินรถอาจ

มีการเปลยีนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอ์ีกครงั)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน เดินทาง สู่  จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซึงเป็นสถานทีสําคัญตังอยูก่ลางใจเมืองของมอสโควเป็น

จตุัรสัทีสวยงามทีสุดในโลก เป็นสถานทีเกบ็ศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และ

หินอ่อน นับลา้นชินตอกลงบนพืนจนกลายเป็นลาน

หินโมเสกเป็นพืนทีลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรัสแดง

นัน เป็นทีตังของกิโลเมตรทีศูนยข์องรัสเซีย สังเกตุได้

จากทีพืนถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายใน

วงกลมนีเองก็จะมีนักท่องเทียวเขา้ไปยืนกลางวงกลม

นันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตัวเองไปดา้นหลงัเพือ

อธิษฐานใหไ้ดก้ลับมาทีมอสโควอีกครงั ลานกวา้งของ

วนัทีหา้    SAPSAN EXPRESS TRAIN - จตัุรสัแดง - มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM (B/L/D) 
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จตุัรสัแดงนีมีพืนทีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหน้าทีเป็นสถานทีจดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมา

หลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดว้ยสถานทีท่องเทียวอืนๆ รายรอบอีกมากมายเช่น 

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึงสถาปัตยกรรมที

กลายเป็นสัญลักษณ์สําคัญของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงทีมี

ลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตัง ตระหง่านสง่า

งาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สรา้งขึนโดยพระเจา้อี

วานที 4 (Ivan the Terrible) เพือเป็นอนุสรณ์สถานในการ

รบชนะเหนือกองทัพของมองโกลทีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 

2095 หลังจากถูกปกครองกดขีมานานหลายร้อยปี 

ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 

Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทําให้

มีเรืองเล่าสืบต่อกันว่า พระเจา้อีวานที 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนีมากจึงมีคําสงัให้

ปูนบําเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทังสอง เพือไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้นสามารถสร้างสิงที

สวยงามกวา่นีไดอ้ีก การกระทาํในครงันันของพระเจา้อีวานที 4 จึงเป็นทีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

จากนันนําท่าน ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ทีเก่าแก่ทีสุดใน

กรุงมอสโก แต่มีชือเสียงในเรืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซือกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรือ

อีกสถนทีหนึงทีมีสถาปัตยกรรมทีเกา่แกข่องเมืองนี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึนในปีค.ศ. 1895 มีความ

สวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชนั มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสําหรบัให ้

ผูที้เดินทางหรือผูที้ชอบการชอ้ปปิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ทีนีอาจจะมีทังรูปลักษณ์ ภายในและ

ภายนอกทีดูหรูหราโอ่อา่ และทีสาํคญัตงัอยูบ่ริเวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กมู 

มีการจําหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสือผ้า ของใชใ้นครัวเรือน สินค้าทีมีชือมียีห ้อ 

เครืองสาํอางค ์นําหอม และสินคา้ทีเป็นประเภทของทีระลึก ซึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา่ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตังอยู่ใกลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นทีมาของ

ชือ Izmailovsky ทีเป็นชือของตลาดนัดแห่งนีนันเอง ของทีระลึกจากรัสเซียทีน่าซือหากมี็ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็น

ตุ๊กตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชนัๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก ในการซือสินคา้จากรัสเซียควรระวงั

การซือภาพวาดสีนํามันเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณทีเกียวข ้องกับศาสนาไวใ้ห้มากๆ 

เนืองจากว่ามีกฏหมายหา้มนําของเกา่เหล่านีออกนอกประเทศรสัเซีย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอาํลากรุงมอสโคว ์  จากนันนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินดามาเดียดาวา   

วนัทีหก    IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดยีดาวา    (B/L/-) 
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18.25 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินท ีTG975  

                    (มีบรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครอืง) 

 07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

** ในกรณีทคีณะออกเดินทางตาํกว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลยีน 

แปลงขนาดของพาหนะทีใชใ้นการนาํเทยีว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีทคีณะออกเดินทางตาํกว่า 15 ท่าน หรือตาํกว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรียกเก็บค่าทวัรเ์พมิเติม ตามความเหมาะสม 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดยีว

เพมิ 

29ธ.ค.-04ม.ค.62 66,999 65,999 64,999 7,500 

26 ม.ค.-01 ก.พ.62 

27 ก.พ.-05 มี.ค.62 

20-26 มี.ค.62 

30 มี.ค.-05 เม.ย.62 

53,888 52,888 51,888 6,500 

 

เงือนไขในการจองทวัร ์ 

งวดท ี1 : สาํรองทีนงัจา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

 ทนีงัจะยืนยนัเมือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน 

งวดท ี2 :ชาํระยอดส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

 หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิ 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยทเีกิดขึนจรงิ ณ วนันนั ทีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่า

ตวัเครอืงบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธใินการคืนเงินทงัหมดในทุกกรณ ี

วนัทีเจด็    กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 
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ขอ้แนะนาํและแจง้เพือทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้านเปิด  

  หอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือง สายการบินกาตาร ์ใหท่้านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือ

ขึนเครือง (Hand carry) นําหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัรานีรวม               

ค่าตัวเครืองระหวา่งประเทศชนัประหยดั ECONOMY CLASS ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊//รวมภาษีสนามบิน และ

ธรรมเนียมเชือเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ทีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

แจกนําดืมวนัละ 1 ขวด     

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานทีต่างๆตามทีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่านัน” เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรับเด็กทีมีอายุตํากว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯ จะชดใชค่้าสินไหม 

     ทดแทนเพียงครึงหนึงของสญัญาฯ) 

อตัรานีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% ภาษีหัก ณ ทีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     

ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอืนๆ ทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิน 3  เหรีญ USD /ท่าน X 6 วนั =18 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิน 2 เหรียญ USD/ท่าน X 6 วนั= 12 USD 

ค่าทิปหวัหน้าทัวรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 7 วนั = 21 USD 

รวมทิป  43 USD /ท่าน/ทรปิ 

 

ขอ้มูลเพิมเติมเรืองตวัเครอืงบินและทีนงับนเครอืงบิน 

ทางบริษัทไดส้ํารองทีนังพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเกบ็ค่ามดัจาํตัวเครืองบินตามทีเกิดขึนจริง ณ สายการบินนนัๆ 

หากตวัเครืองบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ้า่ยตามทีเกิดขึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
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นังที Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้จะนังตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามทีสายการบิน 

กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูที้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอาํนาจในการใหที้นัง Long leg ขึนอยูก่บัทางเจา้หน้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน 

 

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้าในกรณีทีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริษัทยนิดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเกิดขึนตามจริง 

ในกรณีทีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตวัเครืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ทีของบริษัทฯทราบทุกครงักอ่นทําการออกตัวทุกประเภทมิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายทีเกิดขึนใน

กรณีทีทัวรมี์การยกเลิกการเดินทางหรือเปลียนแปลงเทียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมทีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานทีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึนอยู ่ณ หน้างานนันๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมายหรือสิงของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีกองตรวจคนเขา้

เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทังหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วทีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลียนเครืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เนืองจากรายการทัวรนี์เป็นแบบเหมาจา่ ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไม

วา่กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพทีใชใ้นการประกอบการทําโปรแกรมใชเ้พือความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่องเทียว ภาพใชเ้พือการโฆษณาเท่านัน 

เนืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑที์ต่างกนั โดยสายการบิน มีกฎในการออกตวักอ่นเดินทาง 21 วนั และเมือตวัออก

มาแลว้ จะไม่สามารถ เปลียนชือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตวัได ้ 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ทีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิมเติม ** 

 

**ในกรณีทผูีโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเกียวขอ้งกบัวนัเดินทางทที่านไดท้าํการ

จองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตวัดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรบัผิดชอบทุกกรณ*ี* 


