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We are in Russia  
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน 

ราคาแนะน าเพียง 65,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันท่ี 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว์  

วันท่ี 2. มอสโคว์ – (บนิภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบร์ิก –  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
วันท่ี 3. เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 

วันท่ี 4. ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ 

วันท่ี 5. พิพิธภัณฑ์ออโรร่า – ถนนเนฟสกี ้– รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN  – ถนนอารบตั -  มอสโคว์ 

วันท่ี 6. ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี ้– โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ละครสัตว์ 

วันท่ี 7. มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น า้ใจกลาง

กรุงมอสโคว ์

วันท่ี 8. IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบนิ                                            

วันท่ี 9. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์  
11.00 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H,J สายการบนิไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ี
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบนิไทย TG974 
20.20 น. ถึงสนามบนิดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
*** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 18 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 19.45 น. ***  

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 มอสโคว์ – (บนิภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบร์ิก – พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินมอสโคว์ 
 .... น. ออกเดินทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบร์ิก โดยสายการบนิ ….. เท่ียวบนิท่ี..…..  

(ใช้เวลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.) 
... น. เดินทางถึงกรุงเซนต์ปีเตอร์เบร์ิก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
         บ่าย น าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานท่ีแห่งนีเ้คยใช้

เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย -รัสเซีย   ปัจจุบนัพระราชวังนีไ้ด้ถูกใช้เป็น 
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)  ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล า้ค่าของโลกกวา่ 8 ล้านชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของ
จิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ ท่ีสุด
ของโลกแห่งหน่ึง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า   

วันที่ 3 
เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบ าพืน้เมือง ณ 
พระราชวังนิโคลัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ท่ีสร้างขึน้ใน

สมัยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช พระต าหนักท่ีได้ช่ือว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังท่ีงดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน า้พุท่ีพวย
พุ่งมาจากรูปปัน้สีทองและท่ีต่างๆ มากกวา่ 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประตมิากรรมท่ีวจิิตรงดงาม
อลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองค าอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน า้พุอันตระการ ตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ซายในฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทับในฤดูร้อนของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์ส าคัญ

เกิดขึน้ในวันท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลัสท่ี 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวัติ  ซ่ึง
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กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสดุท้ายในเมืองพุชกิน้และราชวงศ์ โรมานอฟท่ียาวนานกว่า 200 ปี น าเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน 
(Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบ
โรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้อง
อ าพัน  (Amber Room)  ท่ีทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มร่ืนงดงามในสไตล์ฝร่ังเศส หรือช้อปปิ้งสินค้า
พืน้เมืองได้ตามอัธยาศัย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีช่ือเสียงในการแสดง การ
เต้นร า การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาติ ตามเผ่าตา่งๆ ซ่ึงท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ ซ่ึงในช่วงพักการแสดงมีบริการ
อาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็นต้น 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า  

วันที่ 4 ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นท่ีคุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อม
ปราการท่ีสร้างขึน้พร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบร์ิก ปัจจุบนัใช้เป็นสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุก
พระองค์  จากนัน้น าเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด และใหญ่
เป็นล าดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนีเ้ป็นท่ีนับถือของชาวเมือง
อย่างมาก เน่ืองจากครัง้หน่ึงตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบดิของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้เมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี  ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ (Moika Palace หรือ Yusupov Palace) อดีตวังเก่า สร้างขึน้มาตัง้แต่ปี 1770 โดยสถาปนิก

ชาวฝร่ังเศส Jean – Baptiste Vallin de la Mothe ก่อนจะตกทอดมาเป็นวังแห่งเจ้าชายยูซูฟ ในปี 1917 วังแห่งนีไ้ด้เป็นท่ีวางยา
และวางแผนสังหารรัสปูติน (Grigori Yefimovich Rasputin) ปัจจุบนัพระราชวังภายในมีจ าลองเหตุการณ์ด้วยหุ่นขีผ้ึ ง้  เพื่อให้
นักท่องเท่ียวได้เห็นบรรยากาศในวันลอบสังหารรัสปตูิน ผู้ โคนบลัลังก์พระเจ้าซ่าร์นิโคลสัท่ี 2 และค าสาปอันหน้าพิศวง ท่ีไม่มีใครหา
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ค าตอบได้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
พพิธิภัณฑ์เรือรบ – ถนนเนฟสกี ้– รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN  – มอสโคว์ 
– ถนนอารบัต   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวัติศาสตร์-ของรัสเซียท่ี ท่ีมีประวัติยาวนานรวมถึงการ

ผ่านช่วงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครั ้งท่ี 2 ในปี ค.ศ. 
1941-1945 ด้วย น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสร้างขึน้บนบริเวณท่ีพระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา น า ท่านต่อไปยัง ถนนช้อ ปปิ้ง   
เนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเ้ป็นถนนย่านการค้าสายหลักในเซนท์ปีเตอร์เบร์ิก ให้ท่านได้
เลือกซือ้สินค้านานาชนิดเป็นของท่ีระลึก 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ น าท่านขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN (ใช้เวลาประมาณ 4 
ช่ัวโมง) จากนัน้น าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการค้า แหล่งรวมวัย รุ่น 
ร้านค้าของท่ีระลึก ร้านน่ังเล่น ร้านอาหารมากมาย และยงัมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก
อีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี ้– โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอส
โคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ละครสัตว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุด

และเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทาง
ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอด
โดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูก
ของท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ท่ีมี
ความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจตุรัสวิหาร
แห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายใน
ตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีส าหรับนักร้องน าสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนาง
แคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังท่ีจัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ท่ีน่ีสูงกว่าชมบ่อน ้าศักดิ์ สิทธิ์  (Chapel 
Over the Well)  ท่ีซึมขึน้มาเองตามธรรมชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการ
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ตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผู้น าสหภาพโซเวยีต 
ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะท่ีสร้างขึน้
เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะสื่อออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 
น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์ แล้วน าท่านเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้าน
ใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระ
เจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล 
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และ
ช่วงหลังอีก 45 นาที จากนีย้ังมีบริการถ่ายรูปกับสัตวต์่างๆ และมีของท่ีระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซ่ึงบางครัง้การ
งดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 7 
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี – จัตุรัสแดง – วิหาร
เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การ

เดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป น าท่านเข้าสู่
ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระท่ังพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหา
ราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก  ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสู่จัตุรัส
วิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอช่ัน โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ 
ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส าคัญใช้ในงานพิธีกรรมท่ีส าคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จากนัน้ชมระฆัง
พระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน าไปติ ดบนหอระฆังแต่เ กิดความ 
ผิดพลาดระหว่างการหลอ่ท าให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ท่ีมีความต้องการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียังไม่เคยมีการใช้ยิง
เลย ท าด้วยบรอนซ์น า้หนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์

อาร์เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่  ในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสดุของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบตัิของพระเจ้าแผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู่ ท่ี
อังกฤษ และ อิหร่าน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงาน

เฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนีใ้ช้จัดงานในช่วง
เทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตัง้ ของ
กลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสัน
สวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตัง้อยู่บนป้อมส
ปาสสกายา เป็นศิลปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น า้หนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับ ไว้เม่ือ
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ปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่าย
สินค้าจ าพวกแบรนด์เนม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง น า้หอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสี
แดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  น าท่าน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตามแม่น า้ Moskva 
ดื่มด ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝ่ัง
แม่น า้เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 IZMAILOVO MARKET – พพิธิภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบนิ                                            
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูก
ท่ีสุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล,่ อ าพัน, ของท่ีระลึกต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย น าท่านสูเ่ข้าพพิิธภัณฑ์

อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้
ดวงดาวต่างๆ ซ่ึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้จะจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับ
อวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วยประวตัิศาสตร์และการพัฒนาของการเดินทางขึน้สู่อวกาศและดวงจันทร์ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สิ่ง
จัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินจากดวงจันทร์ ชุดอวกาศ ชิน้ส่วนยานอวกาศ รวมทัง้สนัุขท่ีเคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 น าเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทัง้เมืองและสามารถ

มองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมัยสตาลิน จากนัน้น าท่านสู่ Outlet Village Belaya Dacha ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าแบ
รนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น HUGO BOSS, CALVIN KLEIN, CAMPER, CHARUEL, CONVERSE, CROCS, DKNY, FURA , 
GABBIACCI, GEOX,  LACOSTE, MANGO, MARKS&SPENCER, NEW BALANCE, NIKE, SAMSONITE และอ่ืนๆอีก
มากมาย 
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** คณะเดินทางวันท่ี 13 – 21  เม.ย. 63 ขอสงวนสิทธิ์ไม่เดินทางไป Outlet เน่ืองจากไฟท์บินกลับเป็นเวลา18.25 น. ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
19.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิ 
22.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยสายการบนิไทย TG975 

***คณะเดินทางวันท่ี 13 – 21  เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 18.25 และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.30 น. ของวันท่ี 9 *** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
10.50 น. ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

***************************************** 

ราคาแนะน าเพียง 
  We are in Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

9 วัน 7 คืน  โดยสายการบินไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 

ท่ำน 

ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 

แต่ไม่ถงึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ท่ำน  

ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 

แต่ไม่ถงึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน  

ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 

แต่ไม่ถงึ7ปี  

[ไม่มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน  

ท่ำนละ 

รำคำ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่ำนละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ท่ำนละ 

วนัท ี ่25 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วนัท ี ่30 ม.ค. – 07 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วนัท ี ่08 -16 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วนัท ี ่15 -23 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วนัท ี ่22 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วนัท ี ่04 -12 ม.ีค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 
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วนัท ี ่11 -19 ม.ีค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วนัท ี ่18 -26 ม.ีค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วนัท ี ่25 ม.ีค. – 02 เม.ย. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วนัท ี ่13 -21 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 49,280 6,900 

วนัท ี ่18 -26 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 48,850 6,900 

วนัท ี ่11 -19 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 48,850 7,900 

วนัท ี ่18 -26 พ.ค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 10,900 

วนัท ี ่23 -31 พ.ค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 10,900 

วนัท ี ่28 พ.ค. – 05 ม.ิย. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 10,900 

วนัท ี ่11 -19 ม.ิย. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 10,900 

วนัท ี ่18 -26 ม.ิย. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี  

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ า เป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบนิ) 
2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
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5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้า ท่ี) 
 ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเ ร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้ เอาประกันท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง , ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 กก. และมากกว่า 1 ชิน้ ส าหรับเท่ียวบนิระหวา่งประเทศ และ
ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 23 กก. และมากกว่า 1 ชิน้ ,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา  
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (48 ดอลลาร์สหรัฐ) 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลลาร์สหรัฐ) 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่ น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีน่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบนิแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดินทาง   
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2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ หรือ
ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบนิแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่า เหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน  
 
 
 


