
 

RUSSIA SUPER SAVE 6D 4N 
โดยสายการบนิ Thai Airways (TG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
พระราชวงัเครมลนิ สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์

ชมจตุัรสัแดง มหาวหิารเซนต ์บาซลิ ชมพระราชวงัฤดูรอ้น และพระราชวงัฤดูหนาว 

ฟารม์ฮสักี ้ป้อมปิเตอร ์และปอล 

พเิศษ !! น ัง่รถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Trai 

 



 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ- สนามบนิโดโมเดโดโวเ่มอืงมอสโคว ประเทศรสัเซยี    

11.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วยป์ระต ู3 เคาน์เตอร ์

D สายการบนิ Thai Airways โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

14.00 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง) สูป่ระเทศรัสเซยี เมอืงมอสโคว โดยเทีย่วบนิที ่TG974 

  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ช ัว่โมง ** 

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

 

 

 

 

 
 

20.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว่ เมอืงมอสโคว ประเทศรสัเซยี ผ่านพธิตีรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการ

ตอ้นรับอย่างอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงมอสโคว ์เมอืงหลวงของรัสเซยี ครองอันดับเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของยุโรป 

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการเดนิทางของประเทศ จัดว่าเป็นเมอืงทีน่่าเทีย่วมากเมอืง

หนึ่ง ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทั ้งเก่าและใหม่ มีโบสถ์ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

มากกวา่ 200 แหง่ 

ทีพ่กั  Moscow Ibis Dynamo หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาวตามมาตรฐานรสัเซีย ที่

เมอืงมอสโคว ์

 

วนัทีส่อง สถานรีถไฟความเร็วสูง - เมอืงเซนตปิ์เตอรส์เบริก์ - วหิารเซนตไ์อแซค - ป้อมปิเตอร ์

และปอล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้ เดนิทางสู่ เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง 

Sapsan Fast Train (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่น

ไดต้ามความเหมาะสม**เมอืงทีไ่ดร้ับสมญานามว่า “ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพ

ทีส่วยงามของเมอืง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ เดนิทางสู่ ป้อมปีเตอร ์และปอลด ์(Peter and Paul Fortress)สิง่แรกทีส่รา้งใน

เมอืงเซนตปิ์เตอรส์เบริค์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1703ในสมัยพระเจา้ปีเตอร์ 



 

มหาราช เป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุของเมอืง โดยมคีวามสงูถงึ 122.5 เมตร ลักษณะเป็นรูปทรง

หกเหลีย่ม เป็นศลิปะแบบบารอค ปัจจุบันดา้นในเป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่ชเ้ป็นทีฝั่งพระศพของพระ

เจา้ปีเตอรม์หาราช และพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งราชวงศโ์รมานอฟ นอกจากนี้ยังมภีาพเขียน

ของนักบญุ รวมรูปพระแม่มารศีักดิส์ทิธิท์ีง่ดงาม อันเป็นทีเ่ลือ่มใสศรัทธาของครสิตศ์าสนกิชน  

จากนัน้ เดนิทางสู่ มหาวหิารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) วหิารทีถ่อืว่าไดร้ับการ

ตกแต่งอลังกาลมากทีสุ่ด ยอดโดมฉาบดว้ยทองค าแท ้100 กโิลกรัม และภายในใชห้นิอ่อน 

และหนิอืน่ ๆ กว่า 43 ชนิด ในอดตีเคยเกดิเหตุเพลงิไหมท้ีส่ถานทีแ่ห่งนี้ จงึไดม้กีารก่อสรา้ง

ขึน้ใหม่ ในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ในปี ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส 

ชือ่ Auguste de Montferrandโดยใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 40 ปีมีการออกแบบดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตัววิหารใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ ประดับดว้ย

ประตมิากรรมเหล็กอันงดงาม เป็นโบสถ์ออร์โทดอกซแ์ห่งเดียวทีป่ระดับประดาตกแต่งดว้ย

กระจกสอีย่างวจิติรบรรจง และยังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ทีช่าวเมอืงทีน่ี่ใหค้วามนับถอืเป็นอย่าง

มาก  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Park Inn Pribaltijskaya หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ที่

เมอืงเซนตปิ์เตอรเ์บริก์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่าม พระราชวงัฤดูรอ้น หรอืพระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัฤดูหนาว - พพิธิภณัฑเ์ฮอ

มเิทจ - โบสถห์ยดเหลอื 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ(Peterhof 

Palace)พระราชวังทีส่วยงาม ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เป็นพระราชวังทีส่รร

สรา้งโดยศลิปินเอกในสมัยนัน้ ทีช่ ือ่วา่ ฟรานเชสโก ราสเทรลลี ่และ เลอ บรอง ซึง่ทัง้สองคน

แบง่กันสรา้งพระราชวังนี้ โดยตัวภายใน 

พระราชวังเป็นหนา้ทีห่ลัก ของ ราสเทรลลี ่ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์“บา

รอค”และคลาสสกิ พระเจา้ปีเตอรห์มายมั่นปั้นมอืกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสรา้งงานไปยาว

ถงึ 10 ปี ราสเทรลลี่บรรจงสรา้งพระราชวังอย่างประณีตเนน้การตกแต่งภายในที่เลอืกจะใช ้

โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลักและภาพวาดสนี ้ามันเป็นหลักดา้นนอกจะเป็นหนา้ทีข่อง เลอ บร

อง เขาถูกพระเจา้ปีเตอรเ์ชญิมาสรา้งลานน ้าพุ โดยเฉพาะ ลานน ้าพุแห่งนี้ถอืเป็นจุดหลักของ

ประสาทแห่งนี้ก็ว่าได ้ดว้ยความยิง่ใหญ่ตระการตาและแสงของพระอาทติยก์ระทบผวิน ้า และ

ขอบอ่างสทีองมัน รวมถงึบรรยากาศร่มรืน่ของตน้ไมน้านาพันธุจ์งึท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงามราว

กับดนิแดนในเทพนยิาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ในสว่นของน า้พุทางพระราชวงัจะปิดในฤดูหนาว ประมาณชว่งเดอืนตุลาคม จนถงึ

เดอืนพฤษภาคม และอาจปิดท าการในวนัจนัทรส์ ิน้เดอืน หรอืวนัจนัทรก์บัวนัองัคาร 

(2วนัตดิตอ่กนั) ซึง่เป็นธรรมเนยีมวนัหยุดของชาวพืน้เมอืงรสัเซยี ในชว่งฤดูใบไมร้ว่ง 

และฤดูหนาว ในการเพิม่วนัหยุดหรอือาจจะปิดท าความสะอาดโดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ กรณีทีพ่ระราชวงัฤดูรอ้นปิด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมได ้

ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเขา้พระราชวงัอืน่ทีเ่ปิดหรอืสถานที่อ ื่นๆใน

ชว่งเวลาดงักลา่ว** 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ เดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถงึ 

1,050 หอ้ง สถานที่แห่งนี้ เคยใชเ้ ป็นที่รับรองการ เสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  



 

รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศ์โรมานอฟ 

ระหว่างปี ค.ศ.1732 -1917 ตัง้อยู่ระหวา่งท่าวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวัง

ใชโ้ทนสเีขยีว และ ขาว ดว้ย 

สถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังฤดูหนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมใน

ฐานะ  

พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (TheState Hermitage Museum) ซึง่เป็นสถานที่เก็บรวบรวม

งานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก อย่างเชน่ ลิ

โอนาโด ดาวนิซี,่ปิกัสโซ่,แรมบรันด,์แวนโก๊ะ เป็นตน้ จัดเป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลก

แหง่หนึง่  

**ในบางช่วงพระราชวงัอาจมกีารปิดโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ดงัน ัน้หากวนัที่

เดนิทางตรงกบัชว่งวนัปิดเขา้ชม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้าม

ความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเขา้พระราชวงัอืน่ทีเ่ปิดหรอืสถานทีอ่ ืน่ๆในช่วงเวลา

ดงักลา่ว**     

เดนิทางสู่ มหาวหิารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถู้กสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์

หาราช ปีค.ศ. 1708 ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง บนถนนเนฟสกี ้ในสมัยกอ่นเป็นโบสถเ์ล็กๆ ตอ่มาใน

สมัยของพระเจา้ปอลดท์ี ่1 ในปีค.ศ. 1800 ไดท้ าการสรา้งวหิารใหม่ ใหย้ิง่ใหญ่และสวยงาม

มากขึน้กวา่เดมิมหาวหิารแหง่นี้มลีักษณะรูปทรงครึง่วงกลม มเีสาหนิวางเรยีงแถวยาวอย่างเป็น

ระเบยีบประกอบไปดว้ยเสาโรมัน 96 ตน้ และโดมขนาดใหญ่ซึง่มยีอดสงูถงึ 90 เมตร ดา้นนอก

ของวหิารมสีวนสาธารณะทีช่าวรัสเซยีจะมาพักผ่อนหย่อนใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เดนิทางสู่ โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึง่พระเจา้อ

เล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งใหเ้ป็นเกยีรตแิด่พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่2 พระราชบดิาของ

พระองค ์ผูป้ระกาศเลกิทาส ดว้ยความหวังดตีอ่ประชาชน ปรากฎวา่ชาวรัสเซยีไม่เขา้ใจ เพราะ

หลังเลกิทาส ชาวนากลับมคีวามเป็นอยู่ทีจ่นลง เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลง

พระชนม ์โดยสง่หญงิชาวนาผูห้นึง่ตดิระเบดิพลชีพีวิง่ 

เขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผ่าน ตอ่มาบรเิวณถนนทีเ่กดิเหตนัุน้ถูกสรา้งโบสถค์รอบไว ้กลายเป็น

โบสถห์ยดเลอืดมาจนถงึทุกวันนี้ รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษที ่16-

17 ม ี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Park Inn Pribaltiyskayaหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ที่

เมอืงเซนตปิ์เตอรเ์บริก์ 

 

วนัทีส่ ี ่ สถานรีถไฟความเร็วสูง - เมอืงมอสโคว ์- สวนสุนขัไซบเีรยีนฮสักี ้ - จตุัรสัแดง มหา

วหิารเซนตบ์าซลิ - GUM - สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์- อารบตัสตรที   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

จากนัน้ เดนิทางกลับสู ่เมอืงมอสโคว ์โดยรถไฟความเร็วสงู Sapsan Fast Train 

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดต้ามความ

เหมาะสม** 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านชมความน่ารักของเหลา่บรรดาสนัุขแสนรู ้ที ่สวนสุนขัไซบเีรยีนฮสักี ้HUSKY 

PARK พันธุ์สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมีความสามารถที่จะ

สามารถลากเลือ่นบนน ้าแข็งหรือหมิะไดด้ว้ย ทัง้นี้ท่านยังไดม้ปีระสบการณ์ทีแ่สนสนุกในการ

น่ัง รถเทยีมสนัุขลากเลือ่นไดอ้กีดว้ย 

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศมกีารเปลีย่นแปลง กรณีหมิะไม่ตกทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การพาไปเทีย่วชม หมู่บา้นโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) แทน 

 จากนัน้ ชม จตุัรสัแดง(Red Square) สถานทีส่ าคัญใจกลางเมอืงมอสโควส์รา้งในสมัยครสิ

ศตวรรษที่ 17 ที่เป็นศูนย์รวมเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลมิฉลอง หรือการ

ประทว้ง ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน และยังถอืไดว้่าเป็นจัตุรัสทีม่คีวามสวยงามมากทีสุ่ดในโลก

บรเิวณโดยรอบ ยังประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคัญของประเทศ อกีหลายแหง่ทีส่ามารถไดช้มอนั

ไดแ้ก่   สถานที่ที่ซ ึง่ถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์ จนไดร้ับการขนานนามว่า 

“โบสถล์ูกกวาด” สรา้งขึน้ดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสสัีนสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour clock tower) ทีต่ัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะ

แนวโกธคิ ปลายยอดถูกประดับดว้ยดาว 5 แฉกทีท่ ามาจาก ทับทมิ โดยพรรคคอมมวินสิตเ์ป็น

ผู ป้ ระดับในปี  ค.ศ.1995น าท่ านเขา้ชม และชอ้ปป้ิง ห า้งสรรพสินค้ากุม (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่อง 

 เมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนด์

เนม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดด์ังทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุ่นลา่สดุชม สถานรีถไฟใตด้นิ

กรุงมอสโคว์(Moscow Metro) ตื่นตากับการผสมผสานระหว่ า ง เทคโนโลยีกับ

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดับดว้ยกระจกสี หินอ่อน จากนั้น น าท่าน

เดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบตั(ArbatStreet) ที่ตั ้งอยู่ในใจกลางของแหล่ง

ประวัติศาสตร์และถือว่าเป็นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว์ ที่มีชื่อปรากฏใน

ประวัติศาสตร์มาตั ้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปดว้ย

รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคาเฟ่ และยังเป็นแหลง่ชมุนุมของศลิปินอนิดี ้ทีม่าโชวฝี์มอื

กันจัดแบบไม่มใีครยอมใคร 

เย็น  อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั  Moscow Ibis Dynamo หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืง

มอสโคว ์

 

วนัทีห่า้ พระราชวงัเคลมลนิ - โบสถอ์สัสมัชญั – พพิธิภณัฑอ์าเมอรีแ่ชมเบอร ์ - มหาวหิาร

เซนตเ์ดอะซาเวยีรส์นามบนิโดโมเดโดโวเ่มอืงมอสโคว  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้ ชมความสวยงามและเจรญิรุ่งเรอืงของ กรุงมอสโคว ์ซึง่ถอืเป็นเมอืงหลวงของประเทศ

สหพันธรัฐรัสเซยีทีย่ ิง่ใหญ่ น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเคลมลนิ สัญลักษณ์ของอดตีสหภาพ

โซเวยีต อันเป็นจุดก าเนดิของประวัตศิาสตรร์ัสเซยีทีม่มีายาวนานในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการ

ไมธ้รรมดาทีน่ี่เปรียบเสมอืนหัวใจของกรุงมอสโคว ์อกีทัง้ยังเป็นทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุก

พระองคจ์นกระทั่ง พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนตปิ์เตอร์

สเบริก์ ชาวรัสเซยีเชือ่ว่าทีน่ี่เป็นทีส่ถติย์ของพระเจา้ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ ์ทีส่ าหรับการจัด

ประชมุของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ ชมโบสถอ์ัสสัมชญั วหิารหลวงเกา่แก ่ทีถ่อืวา่

ส าคัญทีส่ดุในเคลมลนิ ซึง่สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนโดยสรา้งทับลงบนโบสถไ์มเ้ก่าทีม่ี

มากอ่นแลว้ ใชเ้พือ่ในการประกอบพธิรีาชาภเิษก และการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์ตัง้อยู่อยู่ในเขตพระราชวังเครมลนิ สิง่ทีไ่ม่ควร

พลาดชม ไดแ้ก่ มงกุฎทองค าของราชวงศโ์มโนมาคจักรพรรดคิอนสแตนตนิ โมโนมาคได ้

พระราชทานมงกฎุนี้ใหก้ับเจา้ชายวลาดมิรี ์โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมือ่ราว 700 ปี

เศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท าจากทองค าประดับดว้ยขนเสอืเซเบลิ (Sable) และอัญมณีล ้าคา่

ตา่งๆมากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพธิบีรมราชาภเิษกจนถงึปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถอ์ัสสัมชัญ

วหิารหลวงเกา่แก ่ทีถ่อืวา่ส าคัญทีส่ดุในเครมลนิ ซึง่สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน โดยสรา้ง

ทับลงบนโบสถไ์มเ้ก่าทีม่มีาก่อน แลว้ใชเ้พื่อในการประกอบพธิรีาชาภเิษก และการประกอบ

พธิกีรรมทางศาสนา ชมระฆงัพระเจา้ซาร ์และปืนใหญ่พระเจา้ซาร  ์ เป็นตัวอย่างผลงาน

ศลิปะชิน้โตอันเลือ่งชือ่ของรัสเซยี ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็นตัวดงึดูดใหผู้ค้นมา

เยีย่มชม ลองมาดดูว้ยตาตัวเองแลว้คณุจะประทับใจกับขนาดอันมหมึาของทีน่ี่ 



 

จากนัน้ ชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เ รียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง 

(St.Saviour Cathedral) เป็นวหิารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตัง้อยู่ริมฝ่ัง

แม่น ้า Moskva เมอืงมอสโคว ประเทศรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรี่ 

1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตัญญุตาแดพ่ระเป็นเจา้ทีท่รงช่วยปกป้องรัสเซยีให ้

รอดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ชเ้วลากอ่นสรา้งนานถงึ 45 ปี

ในสมัยของสตาลนิ เคยส่ังใหทุ้บท าลายมหาวหิารแหง่นี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธบิดบีอริส

เยลซนิ จึงไดม้ีการบูรณะขึน้มาอีกครั ้งหนึ่งดว้ยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผูค้น 

ดังนัน้ทีน่ี่จงึเป็นทีร่ักและศูนยร์วมจติใจของประชาชน มหาวหิารโดมทองแห่งนี้จงึกลายเป็น

สถานที่ศักดิส์ทิธิใ์นการประกอบพิธีกรรมที่ส าคัญระดับชาตทิางคริสตศาสนาของประเทศ

รัสเซยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** หมายเหตุ หากวนัและเวลาทีจ่ะเขา้ชมมพีธิกีรรมทางศาสนาภายในวหิารจะไม่

สามารถเขา้ชมได ้โดยทางทวัรจ์ะไม่สามารถทราบล่วงหนา้เนือ่งจากเป็นการจดัการ

ของทางโบสถป์ระเทศรสัเซยี ทางทวัรฯ์ขอสงวนสทิธิใ์นการถ่ายรูปชมบรเิวณดา้น

นอก ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว*** 

 จากนัน้ น าท่ านชม และชอปป้ิง  ที่  ห้างสรรพสินค้าเวกสั Vegas Shopping Mall 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ที่มไิดเ้ป็นเพียงศูนย์รวมสนิคา้หลากหลายประเภทเท่านั้น แต่

รวมถงึเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงมอสโควอกีดว้ยเพราะภายในหา้งยังไดร้วบรวม

รา้นอาหารไวม้ากมาย  



 

18.00 น. อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิโดโมเดโดโว ่มอส

โคว ์

 จากนัน้ ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิโดโมเดโดโว ่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.*** 

วนัทีห่ก สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

10.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

หมายเหตุ : หากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในรายการมีการปิดโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยเป็นการ

ปฏบิัตกิารทางรัฐบาลหรอืหน่วยงานในประเทศรัสเซยี ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการปรับและเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่วกอ่นท าการจองทุกครัง้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 – 3 ทา่น 
เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

23 - 28 มกราคม 63 38,900 38,900 37,900 6,000 

13 - 18 กุมภาพนัธ ์63 39,900 39,900 38,900 6,000 

27 ก.พ. - 03 ม.ีค.63 46,900 46,900 45,900 6,000 

07 - 12 มนีาคม 63 45,900 45,900 44,900 6,000 

19 - 24 มนีาคม 63 46,900 46,900 45,900 6,000 

28 ม.ีค. - 02 เม.ย.63 46,900 46,900 45,900 6,000 

04 - 09 เมษายน 63 46,900 46,900 45,900 6,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 30 ทา่น ** 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบนิชัน้ประหยัด Economy Classไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ สายการ

บนิไทย Thai Airway(TG)  

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่ 

✓ คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

✓ คา่ทีพั่กโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

✓ คา่อาหารตามรายการระบ,ุน ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

✓ คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 

✓ ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาทเงือ่นไข

ประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสียทรัพย์สนิส่วนตัวและไม่คุม้ครองโรคประจ าตัวของผู ้

เดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

× คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ท่าน 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซัก

รดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ่้ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

× คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมท ัง้ทรปิ 60 USD/

ทา่น 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

❖ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิค์ณะเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ 15 ทา่น ทางบรษิทัจะขอเลือ่น

การเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัรเ์พิม่ เพื่อท าการออก

เดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

❖ กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทันที

ก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า15 วันมฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต(ิช่วงเทศกาล

กรุณาช าระกอ่นเดนิทาง21วัน) 

❖ กรณียกเลกิ 

• ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงนิค่ามัดจ าให ้

ทัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคืน

เงนิมัดจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 



 

• ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทัง้หมดโดยไม่มี

เงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

❖ กรณีเจ็บป่วย 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย

ทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

❖ กรณีทีท่่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ,ตั๋วรถทัวร,์ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตั๋วหรอืช าระค่าทัวรเ์นื่องจากสายการบนิอาจมกีาร

ปรับเปลีย่นไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทุกกรณี 

อาหาร 

อาหารทีป่ระเทศรัสเซยี ทางทัวรจ์ะจัดทัง้อาหารจนีและอาหารทอ้งถิน่ และอาหารสไตลย์ุโรปแบบฟิวชัน่ ซึง่

รสชาตจิะเป็นไปตามสไตลร์ัสเซยี อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางมือ้ 

โรงแรมทีพ่กั 

➢ ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 

ท่าน บรษัิทฯ ขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) ซึง่ท่านจะตอ้งช าระคา่

พักเดีย่วเพิม่ เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กับเตยีงพับเสรมิซึง่ไม่สะดวกสบายในการพัก 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองแบบ 3 ท่านหากลูกคา้พึงพอใจทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับใน

เงือ่นไขของหอ้งพักดังกลา่ว**  

➢ โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่จะเป็นหอ้งแบบ Twin เตยีงเดีย่ว 2 เตยีงในหอ้ง หอ้ง Double จะมนีอ้ยมาก

ในแต่ละโรงแรมและส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการน าเตยีงมาชดิกันใหเ้ป็น Double หากลูกคา้รีเควส

พัก Double ทางบรษัิทฯจะไม่รับรองเรื่องหอ้งใหเ้นื่องจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถ

ลอ้คหอ้งพักไดจ้งึขึน้อยู่กับการจัดการของทางโรงแรมเป็นหลัก ทัง้นี้ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไข

ดังกลา่ว 

➢ โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเป็น Traditional หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพักแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่าง

กัน 

➢ กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิTrade Fairเป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

❖ บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

❖ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

❖ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่

ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้  

หนังสอืเดนิทางหา้มขาด หา้มช ารุด หา้มเปียกน ้า หา้มสแตมป์ตัวการต์นูหรอืสแตมป์อย่างอืน่ทีไ่ม่ใช่

สแตมป์จากศุลกากรของประเทศนัน้ๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ ส าคัญอย่างยิง่ ไม่เช่นนัน้พาสปอรต์



 

ของท่านจะไม่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้โดยทางทัวรจ์ะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆไดทุ้ก

กรณี 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจาก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน

กรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสัิย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบัตเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการ

บนิ 

❖ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

❖ ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ

และไม่สามารถเปลี่ยนชือ่ไดห้ากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

❖ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

❖ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า

หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

❖ กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีด

ทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 

 

 


