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วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ• สนามบนิโดโมเดโดโวเ่มอืงมอสโคว ประเทศรสัเซยี             (-/-/-)                                                                                                                                                  

 

11.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วยป์ระตู 3 เคานเ์ตอร ์D  

สายการบนิ Thai Airwaysโดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

14.00 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง)สูป่ระเทศรสัเซยี เมอืงมอสโคว โดยเทีย่วบนิที ่TG974 

  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ช ัว่โมง ** 

***พเีรยีดเดนิทางวนัที ่4-9 เม.ย. 63 ถงึมอสโคว ์เวลา 19.45 น.*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว ่เมอืงมอสโคว ประเทศรสัเซยี ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร 

** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก

เจา้หนา้ที ่

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงมอสโคว ์เมอืงหลวงของรสัเซยี ครองอันดับเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของยุโรป เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองหนึ่ง 

ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทัง้เกา่และใหม่ มโีบสถซ์ ึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามมากกว่า 200 แห่ง 

ทีพ่กั  Moscow Ibis Dynamo หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงมอสโคว ์
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วนัทีส่อง  สถานรีถไฟความเร็วสูง • เมอืงเซนตปิ์เตอรส์เบริก์ • วหิารเซนตไ์อแซค • ป้อมปิเตอร ์และปอล  

                                                                                                                          (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                 
 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast 

Train (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความ
เหมาะสม**เมอืงทีไ่ดร้ับสมญานามว่า “ราชนิแีหง่ยุโรปเหนอื” เพราะทัศนียภาพทีส่วยงามของ
เมอืง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร ์และปอลด ์(Peter and 

Paul Fortress)สิ่งแรกที่สรา้งในเมืองเซนต์ปิ

เตอรส์เบริค์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1703ในสมัยพระเจา้

ปีเตอร ์

มหาราช เป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งที่สดุของเมอืง โดยมี

ความสูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะเป็นรูปทรงหก

เหลี่ยม เป็นศลิปะแบบบารอค ปัจจุบันดา้นในเป็น

พิพิธภัณฑ์ที่ใชเ้ป็นที่ฝังพระศพของพระเจา้ปีเต

อร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งราชวงศโ์ร

มานอฟ นอกจากน้ียังมีภาพเขียนของนักบุญ รวม

รูปพระแม่มารีศักดิส์ทิธิท์ีง่ดงาม อันเป็นที่เลื่อมใส

ศรัทธาของครสิตศ์าสนกิชน  

จากนัน้   เดนิทางสู่ มหาวหิารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วหิารที่ถือว่าไดร้ับการตกแต่งอลังกาล

มากทีส่ดุ ยอดโดมฉาบดว้ยทองค าแท ้100 กโิลกรัม และภายในใชห้นิอ่อน และหนิอืน่ ๆ กว่า 43 ชนดิ 

ในอดีตเคยเกดิเหตุเพลงิไหมท้ี่สถานที่แห่งน้ี จงึไดม้ีการก่อสรา้งขึน้ใหม่ ในสมัยพระเจา้อเล็กซาน

เดอร์ที่ 1 ในปี ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ชือ่ Auguste de Montferrandโดยใช ้

เวลาในการก่อสรา้งนานถงึ 40 ปีมีการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส ์และบาโรก ตัว

วหิารใหญ่โต สขีาวบรสิทุธ ิประดับดว้ยประตมิากรรมเหล็กอันงดงาม เป็นโบสถอ์อรโ์ทดอกซแ์ห่งเดียว

ที่ประดับประดาตกแต่งดว้ยกระจกสอีย่างวจิติรบรรจง และยังเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิ ์ที่ชาวเมืองที่น่ีให ้

ความนับถอืเป็นอย่างมาก  
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วนัทีส่าม          พระราชวงัฤดูรอ้น หรอืพระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ • พระราชวงัฤดูหนาว • พพิธิภณัฑเ์ฮอมเิทจ   
                       • โบสถห์ยดเลอืด                             (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Park Inn Pribaltijskaya หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงเซนตปิ์

เตอรเ์บริก์ 
 

 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ(Peterhof Palace)พระราชวัง

ทีส่วยงาม ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เป็นพระราชวังทีส่รรสรา้งโดยศลิปินเอกในสมัยนั้น 

ทีช่ ือ่ว่า ฟรานเชสโก ราสเทรลลี ่และ เลอ บรอง ซึง่ทัง้สองคนแบ่งกันสรา้งพระราชวังน้ี โดยตัวภายใน 

พระราชวังเป็นหนา้ที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส ์“บารอค”

และคลาสสกิ พระเจา้ปีเตอรห์มายมั่นป้ันมอืกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถงึ 10 ปี ราส

เทรลลี ่
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บรรจงสรา้งพระราชวังอย่างประณีตเนน้การตกแต่งภายในที่เลือกจะใช ้โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลัก

และภาพวาดสนี ้ามันเป็นหลักดา้นนอกจะเป็นหนา้ทีข่อง เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชญิมาสรา้ง

ลานน ้าพุ โดยเฉพาะ ลานน ้าพุแห่งน้ีถือเป็นจุดหลักของประสาทแห่งน้ีก็ว่าได ้ดว้ยความยิ่งใหญ่

ตระการตาและแสงของพระอาทติย์กระทบผวิน ้า และขอบอ่างสทีองมัน รวมถงึบรรยากาศร่มรื่นของ

ตน้ไมน้านาพันธุจ์งึท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงามราวกับดนิแดนในเทพนยิาย 

 

** ในสว่นของน า้พุทางพระราชวงัจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม จนถงึเดอืนพฤษภาคม และ 

อาจปิดท าการในวนัจนัทรส์ ิน้เดอืน หรอืวนัจนัทรก์บัวนัองัคาร (2วนัตดิตอ่กนั) ซึง่เป็นธรรมเนยีมวนัหยดุ 

ของชาวพืน้เมอืงรสัเซยี ในช่วงฤดูใบไมร้ว่ง และฤดหูนาว ในการเพิม่วนัหยุดหรอือาจจะปิดท าความสะอาด 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทีพ่ระราชวงัฤดูรอ้นปิด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมได ้

ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเขา้พระราชวงัอืน่ทีเ่ปิดหรอืสถานทีอ่ ืน่ๆในช่วงเวลาดงักลา่ว** 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถงึ 1,050 หอ้ง 

สถานทีแ่ห่งน้ีเคยใชเ้ป็นทีร่ับรองการเสด็จเยอืนประเทศรสัเซยีของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยู่หัว  

รัชกาลที ่5 ในการเจรญิสัมพันธไมตร ีอดตีเคยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศโ์รมานอฟ ระหว่างปี 

ค.ศ.1732 -1917 ตัง้อยู่ระหว่างท่าวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใชโ้ทนสเีขยีว และ 

ขาว ดว้ย 

สถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบันบางสว่นของพระราชวังฤดูหนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมในฐานะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (TheState Hermitage Museum)ซึง่เป็นสถานทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะ

ล ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก อย่างเชน่ ลโิอนาโด ดาวนิ

ซี,่ปิกัสโซ,่แรมบรันด,์แวนโก๊ะ เป็นตน้ จัดเป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของโลกแห่งหนึง่  

**ในบางชว่งพระราชวังอาจมกีารปิดโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ดังนัน้หากวันทีเ่ดนิทางตรงกับชว่ง

วันปิดเขา้ชม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเขา้

พระราชวังอืน่ทีเ่ปิดหรอืสถานทีอ่ืน่ๆในชว่งเวลาดังกล่าว**     

เดนิทางสู ่มหาวหิารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถู้กสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ปี

ค.ศ. 1708 ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง บนถนนเนฟสกี ้ในสมัยกอ่นเป็นโบสถเ์ล็กๆ ต่อมาในสมัยของพระเจา้

ปอลดท์ี ่1 ในปีค.ศ. 1800 ไดท้ าการสรา้งวหิารใหม่ ใหย้ิง่ใหญ่และสวยงามมากขึน้กว่าเดมิมหาวหิาร

แห่งน้ีมลัีกษณะรูปทรงครึง่วงกลม มเีสาหนิวางเรยีงแถวยาวอย่างเป็นระเบยีบประกอบไปดว้ยเสาโรมัน 
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96 ตน้ และโดมขนาดใหญ่ซึง่มยีอดสงูถงึ 90 เมตร ดา้นนอกของวหิารมสีวนสาธารณะทีช่าวรัสเซยีจะ

มาพักผ่อนหย่อนใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึง่พระเจา้อเล็กซาน

เดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งใหเ้ป็นเกยีรตแิด่พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่2 พระราชบดิาของพระองค ์ผู ้

ประกาศเลกิทาส ดว้ยความหวังดต่ีอประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซยีไม่เขา้ใจ เพราะหลังเลกิทาส 

ชาวนากลับมคีวามเป็นอยู่ทีจ่นลง เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม ์โดยสง่หญงิ

ชาวนาผูห้นึง่ตดิระเบดิพลชีพีวิง่ 

เขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผ่าน ต่อมาบรเิวณถนนทีเ่กดิเหตุนัน้ถูกสรา้งโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถ์

หยด 

เลอืดมาจนถงึทุกวันน้ี รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษที ่16-17 ม ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Park Inn Pribaltiyskayaหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงเซนตปิ์

เตอรเ์บริก์ 
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วนัทีส่ ี ่           สถานรีถไฟความเร็วสูง • เมอืงมอสโคว ์• สวนสุนขัไซบเีรยีนฮสักี ้• จตัุรสัแดง  

          • มหาวหิารเซนตบาซลิ • GUM • สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์• อารบตัสตรที             
                      (เชา้/กลางวนั/-) 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

จากน ัน้ เดนิทางกลับสู ่เมอืงมอสโคว ์โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)**รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความ

เหมาะสม** 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ น าท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสนัุขแสนรู ้ที ่สวนสุนขัไซบเีรยีนฮสักี ้HUSKY PARK พันธุ์

สนัุขไซบเีรยีนฮัสกีท้ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยมคีวามสามารถทีจ่ะสามารถลากเลือ่นบน

น ้าแข็งหรอืหมิะไดด้ว้ย ทัง้น้ีท่านยังไดม้ปีระสบการณ์ทีแ่สนสนุกในการน่ัง รถเทยีมสุนขัลากเลือ่นได ้

อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศมกีารเปลีย่นแปลง กรณีหมิะไม่ตกทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการพาไป 

เทีย่วชม หมูบ่า้นโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) แทน 
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จากน ัน้ ชม จตัุรสัแดง(Red Square)สถานทีส่ าคัญใจกลางเมอืงมอสโควส์รา้งในสมัยครสิศตวรรษที ่17 ที่

เป็นศูนยร์วมเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เชน่งานเทศกาลเฉลมิฉลอง หรอืการประทว้ง ตัง้แต่อดตีจนถงึ

ปัจจุบัน และยังถอืไดว่้าเป็นจัตุรัสทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลกบรเิวณโดยรอบ ยังประกอบไปดว้ย

สถานทีส่ าคัญของประเทศ อกีหลายแห่งทีส่ามารถไดช้มอันไดแ้ก ่  มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint 

Basil’s Catherdral) สถานทีท่ีซ่ ึง่ถูกยอมรับว่าสวยงามทีส่ดุในเมอืงมอสโคว ์จนไดร้ับการขนาน

นามว่า “โบสถล์ูกกวาด”สรา้งขึน้ดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสสีันสวยงาม  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour clock tower)ทีตั่ง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะแนวโกธคิ 

ปลายยอดถูกประดับดว้ยดาว 5 แฉกทีท่ ามาจาก ทับทมิ โดยพรรคคอมมวินสิตเ์ป็นผูป้ระดับในปี ค.ศ.

1995น าท่านเขา้ชม และชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมที่

เกา่แกข่อง 

เมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ 

เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดดั์งทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุ่นล่าสดุชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอส

โคว(์Moscow Metro) ตืน่ตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยกัีบสถาปัตยกรรมหลากหลาย

รูปแบบ เชน่การประดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิ ถนนอารบตั(ArbatStreet) ทีตั่ง้

อยู่ในใจกลางของแหล่งประวัตศิาสตรแ์ละถอืว่าเป็นหนึง่ในย่านโบราณทีส่ดุของมอสโคว ์ทีม่ชี ือ่

ปรากฏในประวัตศิาสตรม์าตัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยตลอดความยาว 1.8 กโิลเมตร ทีเ่ต็มไปดว้ย

รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคาเฟ่ และยังเป็นแหล่งชมุนุมของศลิปินอนิดี ้ทีม่าโชวฝี์มอืกันจัด

แบบไมม่ใีครยอมใคร 

เย็น   อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Moscow Ibis Dynamo หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงมอสโคว ์
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วนัทีห่า้ พระราชวงัเคลมลนิ • โบสถอ์สัสมัชญั • พพิธิภณัฑอ์าเมอรีแ่ชมเบอร ์• มหาวหิารเซนต์
เดอะซาเวยีรส์นามบนิโดโมเดโดโวเ่มอืงมอสโคว        (เชา้/กลางวนั/-) 

 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ ชมความสวยงามและเจรญิรุ่งเรอืงของ กรุงมอสโคว ์ซ ึง่ถอืเป็นเมอืงหลวงของประเทศสหพันธรัฐ

รัสเซยีทีย่ ิง่ใหญ่ น าท่านเขา้ชมพระราชวงัเคลมลนิสัญลักษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีต อันเป็นจุด

ก าเนดิของประวัตศิาสตรร์ัสเซยีทีม่มีายาวนานในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดาทีน่ี่

เปรยีบเสมอืนหัวใจของกรงุมอสโคว ์อกีทัง้ยังเป็นทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์นกระทั่ง พระ

เจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนตปิ์เตอรส์เบริก์ ชาวรัสเซยีเชือ่ว่าทีน่ี่เป็นทีส่ถติยข์องพระเจา้ปัจจุบัน

เป็นพพิธิภัณฑ ์ทีส่ าหรับการจัดประชมุของรฐับาล และรบัรองแขกระดับประเทศ ชมโบสถอั์สสมัชัญ 

วหิารหลวงเกา่แก ่ทีถ่อืว่าส าคัญทีส่ดุในเคลมลนิ ซึง่สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนโดยสรา้งทับลง

บนโบสถไ์มเ้กา่ทีม่มีากอ่นแลว้ ใชเ้พือ่ในการประกอบพธิรีาชาภเิษก และการประกอบพธิกีรรมทาง

ศาสนา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอร ์ตัง้อยู่อยู่ในเขตพระราชวังเครมลนิ สิง่ทีไ่ม่ควรพลาดชม 

ไดแ้ก่ มงกุฎทองค าของราชวงศโ์มโนมาคจักรพรรดคิอนสแตนตนิ โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกฎุน้ี
ใหกั้บเจา้ชายวลาดมิรี ์โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมือ่ราว 700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท า
จากทองค าประดับดว้ยขนเสอืเซเบลิ (Sable) และอัญมณีล ้าค่าต่างๆมากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพธิี
บรมราชาภเิษกจนถงึปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถอ์สัสมัชญัวหิารหลวงเกา่แก ่ทีถ่อืว่าส าคัญทีส่ดุในเครม

ลนิ ซึง่สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลียน โดยสรา้งทับลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าทีม่มีาก่อน แลว้ใชเ้พื่อในการ
ประกอบพธิรีาชาภเิษก และการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ชมระฆงัพระเจา้ซาร ์และปืนใหญพ่ระ
เจา้ซาร ์ เป็นตัวอย่างผลงานศลิปะชิน้โตอันเลือ่งชือ่ของรัสเซยี ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็น

ตัวดงึดูดใหผู้ค้นมาเยีย่มชม ลองมาดูดว้ยตาตัวเองแลว้คุณจะประทับใจกับขนาดอันมหมึาของทีน่ี่ 
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จากนัน้ ชม มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์หรอืทีเ่รยีกกันว่า มหาวหิารโดมทอง (St.Saviour Cathedral) 

เป็นวหิารที่ใหญ่ที่สดุในรัสเซยีและสงูที่สุดในโลก ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า Moskva เมืองมอสโคว ประเทศ

รัสเซีย สรา้งขึ้นในสมัยของพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอรี่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดง

กตัญญตุาแด่พระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนต์

เดอะซาเวียร์ใชเ้วลาก่อนสรา้งนานถงึ 45 ปีในสมัยของสตาลนิ เคยสั่งใหทุ้บท าลายมหาวหิารแห่งน้ี 

จนกระทั่งในสมัยประธานาธบิดบีอรสิเยลซนิ จงึไดม้กีารบูรณะขึน้มาอกีครัง้หนึง่ดว้ยเงนิบรจิาคและพลัง

ความศรัทธาของผูค้น ดังนัน้ทีน่ี่จงึเป็นทีร่ักและศูนยร์วมจติใจของประชาชน มหาวหิารโดมทองแห่งน้ี

จงึกลายเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิใ์นการประกอบพธิีกรรมทีส่ าคัญระดับชาตทิางครสิตศาสนาของประเทศ

รัสเซยี 

*** หมายเหตุ หากวนัและเวลาทีจ่ะเขา้ชมมพีธิกีรรมทางศาสนาภายในวหิารจะไมส่ามารถเขา้ชมได ้โดย

ทางทวัรจ์ะไม่สามารถทราบล่วงหน้าเนือ่งจากเป็นการจดัการของทางโบสถป์ระเทศรสัเซีย 

ทางทวัรฯ์ขอสงวนสทิธิใ์นการถ่ายรูปชมบรเิวณดา้นนอก ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไข

ดงักลา่ว*** 
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วนัทีห่ก สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  

 

จากน ัน้ น าท่านชม และชอปป้ิง ที ่หา้งสรรพสนิคา้เวกสั Vegas Shopping Mall หา้งสรรพสนิคา้ขนาด

ใหญ่ ทีม่ไิดเ้ป็นเพยีงศูนยร์วมสนิคา้หลากหลายประเภทเท่านัน้ แต่รวมถงึเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของ

ชาวเมอืงมอสโควอกีดว้ยเพราะภายในหา้งยังไดร้วบรวมรา้นอาหารไวม้ากมาย  

18.00 น.  อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิโดโมเดโดโว่ มอส

โคว ์

จากน ัน้  ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิโดโมเดโดโว่ มอสโคว 

22.00 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย(TG) เทีย่วบนิที ่TG 975 

***ต ัง้แตพ่เีรยีด 28 ม.ีค. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง 22.05 น. ถงึประเทศไทยเวลา 11.10 น.*** 

 

 

 

10.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื  

……………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
 

 

 

หมายเหตุ : หากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในรายการมกีารปิดโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยเป็นการ

ปฏบิตักิารทางรฐับาลหรอืหนว่ยงานในประเทศรสัเซยี ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัและเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีลู้กคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วกอ่นท าการจองทุกคร ัง้ 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา มหศัจรรย.์....รสัเซยี RUSSIA SUPER SAVE  
6 วนั 4 คนื บนิตรงโดยสายการบนิไทย (TG) 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

23 ม.ค.63 28 ม.ค.63 TG974/TG975 38,900 38,900 37,900 6,000 

13 ก.พ.63 18 ก.พ.63 TG974/TG975 39,900 39,900 38,900 6,000 

27 ก.พ.63 03 ม.ีค.63 TG974/TG975 46,900 46,900 45,900 6,000 

07 ม.ีค.63 12 ม.ีค.63 TG974/TG975 45,900 45,900 44,900 6,000 

19 ม.ีค.63 24 ม.ีค.63 TG974/TG975 46,900 46,900 45,900 6,000 

28 ม.ีค.63 02 เม.ย.63 TG974/TG975 46,900 46,900 45,900 6,000 

04 เม.ย.3 09 เม.ย.63 TG974/TG975 46,900 46,900 45,900 6,000 

  ** คณะเดนิทางจ านวน 30 ทา่น ** 
อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ประหยดั Economy Classไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สาย
การบนิไทย Thai Airway(TG)  

✓ ภาษนี า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่ 

✓ คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 
✓ คา่ทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
✓ คา่อาหารตามรายการระบุ,น า้ดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 
เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั
อุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวั

ของผูเ้ดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิ
บาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ
นดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมท ัง้ทรปิ 60 USD/ทา่น 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิค์ณะเดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 15 ทา่น ทางบรษิทัจะขอเลือ่นการเดนิทาง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาคา่ทวัรเ์พิม่ เพือ่ท าการออกเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทาง 
2.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนัมฉิะน ัน้ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่น

เดนิทาง21วนั) 
3. กรณียกเลกิ 

3.1 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้

ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 

3.2ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ
ท ัง้ส ิน้ 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะ
ท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื
เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
5.กรณีทีท่า่นมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) 

กรุณาสอบถามที ่
เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋หรอืช าระคา่ทวัรเ์นือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิหรอื
เวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ทุกกรณี 
 

อาหาร 

❖ อาหารทีป่ระเทศรสัเซีย ทางทวัรจ์ะจดัท ัง้อาหารจนีและอาหารทอ้งถิน่ และอาหารสไตลย์ุโรปแบบ

ฟิวช ัน่ ซึง่รสชาตจิะเป็นไปตามสไตลร์สัเซยี อาจจะไมถู่กปากคนไทยในบางมือ้  
 

โรงแรมทีพ่กั 

❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน ัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 
ทา่น บรษิทัฯ                       ขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) ซึง่ทา่น
จะตอ้งช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิซึ่งไม่

สะดวกสบายในการพกั **กรุณาอ่านเงือ่นไขการจองแบบ 3 ท่านหากลูกคา้พงึพอใจทางบรษิทัฯจะ
ถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขของหอ้งพกัดงักลา่ว**  

❖ โรงแรมในยุโรปสว่นใหญจ่ะเป็นหอ้งแบบ Twin เตยีงเดีย่ว 2 เตยีงในหอ้ง หอ้ง Double จะมนีอ้ยมาก

ในแตล่ะโรงแรมและสว่นใหญก็่จะเป็นลกัษณะการน าเตยีงมาชดิกนัใหเ้ป็น Double หากลูกคา้รเีควส
พกั Double ทางบรษิทัฯจะไม่รบัรองเรือ่งหอ้งใหเ้นือ่งจากระบบการจองแตล่ะโรงแรมจะไม่สามารถ
ลอ้คหอ้งพกัไดจ้งึขึน้อยู่กบัการจดัการของทางโรงแรมเป็นหลกั ท ัง้นีลู้กคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไข

ดงักลา่ว 
❖ โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไม่มอี่าง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง

กนั 
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❖ กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fairเป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืง
เต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่
ถงึและไม่สามารถเดนิทางได้  และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน ัน้  
หนงัสอืเดนิทางหา้มขาด หา้มช ารุด หา้มเปียกน า้ หา้มสแตมป์ตวัการต์ูนหรอืสแตมป์อยา่งอืน่ทีไ่มใ่ช่

สแตมป์จากศุลกากรของประเทศน ัน้ๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ ส าคญัอยา่งยิง่ ไมเ่ช่นน ัน้พาสปอรต์
ของท่านจะไม่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้ โดยทางทวัรจ์ะไม่สามารถรบัผดิชอบใดๆไดทุ้ก
กรณี 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีที่
เกดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่

ไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุ
สุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง

รายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุที่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ

และไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราคา่น า้มนัหรอืคา่เงนิ
แลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาต ัว๋ดงักลา่ว 

➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 
➢ กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศ

หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
➢ กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้

จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 

 


