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วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ • สนามบนิโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ 
                                                                                                                                                            (-/-/เยน็) 
 

07.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D  

สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.30 น. ออกเดินทาง (บนิตรง)สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี TG974 

http://bit.ly/2NMk5YE
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  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 
 

 

 

 

 

 

 

 

16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดับเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัว่าเป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากเมืองหน่ึง ประกอบดว้ย
สถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถซ่ึ์งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากกว่า 200 แห่ง 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพของกรุง

มอสโคว ท่ีสามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทั้งหมด จึงท าใหเ้ลนิน ผูน้  าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือกเนินเขา
แห่งน้ีเป็นท่ีตั้ งบ้านพักของตน ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซ่ึงเป็น
มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัฐเซีย 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

วันทีส่อง           ซากอส • โบสถ์โฮลทีรินิตี ้• โบสถ์อสัสัมชัญ • บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์  • จัตุรัสแดง • มหาวหิารเซนต์บาซิล   
ห้างสรรพสินค้า GUM • ชมการแสดง Kostroma Dance Show        (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส(Zagorsk)เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ห่างจากมอสโคว ไปทางทิศตะวนัตกเฉียง

เหนือประมาณ 70 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ช่ัวโมงคร่ึง)  เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ 
เป็นท่ีตั้ ง ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ โดยประวติัแรกเร่ิม ในปี ค.ศ.1354 นักบุญเซอร์เยฟโปสาด(SergiyeyPosad) หรือ 
เซอร์เจียส(Sergius) แห่งราโดเนซ(Radonezh) เดินทางมาแสวงบุญจนถึงเมืองน้ี และเลือกสถานท่ีน้ี
เพราะว่ามีความสงบ นกับุญเซอร์เจียสไดบ้ าเพ็ญเพียรจนบรรลุ สามารถรักษาคนไขใ้ห้หายได ้อีกทั้งใน
ยามทหารจะออกศึก ถา้มาขอพรก็จะชนะศึก ท าให้เป็นท่ีศรัทธาอย่างมาก เมืองซาร์กอร์ส เป็นศูนยก์ลาง
ของคริสตศ์าสนา เน่ืองจากประกอบไปดว้ยสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ไดแ้ก่  
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โบสถ์โฮลีทรินิตี ้(Holy Trinity Monastery)ซ่ึงเป็นโบสถแ์ห่งแรกของเมือง อีกทั้งยงัเป็นท่ีฝังศพของ
นกับุญเซอร์เจียสอีกดว้ย แต่เดิมโบสถห์ลงัน้ีสร้างดว้ยไม ้และหลงัจากท่ีมีการร้ือและขุดพ้ืนเพ่ือก่อสร้าง
เป็นโบสถปู์น ก็ไดขุ้ดไปพบกบัศพของนกับุญเซอร์เจียสซ่ึงไม่เน่าเป่ือยอยูข่า้งใตน้ั้นดว้ย ปัจจุบนัลกัษณะ
ของโบสถแ์ห่งน้ีก็เป็นโบสถสี์ขาว มีหลงัคาเป็นยอดโดมสีทองอร่ามโดยเฉพาะเวลาตอ้งแสงอาทิตยจ์ะ
สวยงามมาก ส่วนภายในก็ยิง่มีความงดงามอลงัการดว้ยภาพเขียนแบบเฟรสโก(เขียนบนปูนเปียก) ทั้งบน
ผนงัและบนเพดาน อีกทั้งยงัมีภาพไอคอน หรือภาพวาดรูปนกับุญต่างๆ ประดบัอยูถึ่ง 5 ชั้น และมีโคมไฟ
ระย ้าสวยงามมากเมื่ อออกมาจากโบสถ์ทรีนิ ต้ีแล้ว น าท่านมายงัโบสถ์อัสสัมชัญ (Aussumption 

Catherdral) โบสถส์ าคญัอีกแห่งหน่ึงท่ีน่ี โบสถห์ลงัน้ีช่ือเหมือนกบัโบสถอ์สัสมัชญัในเครมลิน แถมยงัมี
ลกัษณะคลา้ยกนัอีกคือเป็นอาคารสีขาว ช่องประตูหนา้ต่างท าเป็นวงโคง้ มียอดโดมหา้ยอด จะต่างก็ตรงท่ี
โบสถอ์สัสมัชญัท่ีเครมลินจะเป็นโดมสีทอง แต่ท่ีน่ีจะเป็นโดมสีน ้ าเงินมีลวดลายเป็นดาวสีทองดวงเล็ก มี
โดมตรงกลางเท่านั้นท่ีเป็นสีทอง ภายในโบสถแ์ห่งน้ีมีโลงศพของนักบวชส าคญัๆ อยู่มากมาย มีภาพวาด
ไอคอน และโคมไฟระยา้สวยงามมากเช่นกนัเมื่อออกมาดา้นนอกโบสถอ์สัสัมชญัแลว้ จะพบหอระฆงั 
ท่ีตั้งสูงสง่าอยูข่า้งๆ มองไปทางดา้นหนา้ก็จะเห็นอาคารสามชั้นสีแดงสวยงาม นั่นก็คือสุสานของพระเจ้า
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ซาร์และครอบครัว และใกล้ๆ  กนันั้นก็จะเป็นบ่อน า้ศักดิ์สิทธิ์(Chapel over the well) ซ่ึงมีต านานว่าไวว้่า
มีชายตาบอดไดม้าลา้งหนา้ท่ีตาน ้ าแห่งน้ีแลว้ท าใหต้าท่ีบอดสามารถมองเห็นไดอี้กคร้ัง จึงมีผูค้นมากมายท่ี
ตอ้งการไดน้ ้ าจากท่ีน่ีไปด่ืมกินเพ่ือความเป็นมงคล ดงันั้นจึงมีการต่อน ้ าจากตาน ้ านั้นข้ึนมาเป็นน ้ าพุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชม จตุัรัสแดง(Red Square)

สถานท่ีส าคญัใจกลางเมืองมอส

โควส์ร้างในสมยัคริสศตวรรษท่ี 
17 ท่ีเป็นศูนยร์วมเหตุการณ์ส าคญั
ต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง 
หรือการประทว้ง ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั และยงัถือไดว้่าเป็นจตุัรัส

ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก
บริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไป
ดว้ยสถานท่ีส าคญัของประเทศ 
อีกหลายแห่งท่ีสามารถไดช้มอนั
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ไดแ้ก่  มหาวหิารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s Catherdral) สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับว่าสวยงามท่ีสุดใน

เมืองมอสโคว ์จนไดรั้บการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด”สร้างข้ึนดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ย

ยอดโดม 9 ยอดสีสนัสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อีวาน
ท่ี 4 จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัมองโกลท่ีเมืองคาซาน และดว้ยความ
สวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงท าใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้อีวานท่ี 4 เป็นอยา่งมาก จึงมี
ค  าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จ แก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาทั้งสองขา้งท้ิงเสีย เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิคผูน้ี้สามารถ
สร้างส่ิงสวยงามกว่าน้ีไดอี้ก การกระท าของพระองคใ์นคร้ังนั้น ส่งผลใหทุ้กคนขนานนามว่า “พระเจา้อี

วานจอมโหด” (Ivan the terrible)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ชมหอนาฬิกาซาวเิออร์ (Saviour clock tower)ท่ีตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะแนวโกธิค ปลาย

ยอดถูกประดบัดว้ยดาว 5 แฉกท่ีท ามาจาก ทบัทิม โดยพรรคคอมมิวนิสตเ์ป็นผูป้ระดบัในปี ค.ศ.1995 

น าท่านเขา้ชม และชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ 
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เมืองมอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.1895ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า จ  าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชมโชวก์ารเตน้ “KOSTROMA" ชมโชว ์Kostroma Russian National Dance Show อนัแสนวิเศษ

ระยะเวลาการแสดง 2 ชัว่โมงชมการเตน้ร าท่ีน่าท่ึงบรรยายประวติัศาสตร์ของรัสเซียและผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมี 
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นกัแสดงกว่า 50 คนเพลิดเพลินกบัการชมเคร่ืองแต่งกายแบบดั้งเดิมนกัแสดงทุกคนเต็มไปดว้ยพลงัอนั
มหาศาลอยา่งน่าประทบัใจและดนตรีท่ีเร้าใจท าใหคุ้ณไดส้มัผสักบัวฒันธรรมรัสเซียอยา่งแทจ้ริง   

** กรณีโชว์งดการแสดงซ่ึงบางกรณีไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าบริการ

ส่วนนี้ให้ 
ที่พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

วันทีส่าม พระราชวังเคลมลนิ • โบสถ์อสัสัมชัญ • พพิธิภณัฑ์อาเมอร่ีแชมเบอร์ • หมู่บ้านโคโลเมนสโคว  
 Moscow Metro • ถนนอารบตั     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น ชมความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว์ ซ่ึงถือเป็นเมืองหลวงของประเทศสหพนัธรัฐรัสเซียท่ี

ยิง่ใหญ่ น าท่านเขา้ชมพระราชวงัเคลมลนิสญัลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดก าเนิดของ

ประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาท่ีน่ีเปรียบเสมือนหวัใจของ
กรุงมอสโคว ์อีกทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรง 
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เสด็จไปประทบั ณ พระราชวงัเซนตปิ์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือว่าท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตยข์องพระเจา้ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภณัฑ ์ท่ีส าหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ ชมโบสถอ์สัสมัชญั  

วิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในเคลมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสร้างทบัลงบน
โบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชเ้พื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชม
เบอร์ตั้งอยู่อยู่ในเขตพระราชวงัเครมลิน 
ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ มงกุฎทองค า
ของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนส
แตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎ
น้ีให้กับเจ้าชายวลาดิมี ร์  โมโนมาค 
(Vladimir Monomakh) เมื่อราว 700 ปี
เศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท าจากทองค า
ประดับด้ว ยขน เ สือ เซ เ บิล  ( Sable) 
และอญัมณีล ้ าค่าต่างๆมากมาย และได้ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถ์
อสัสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้าง
ทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อน แลว้ใชเ้พื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ชมระฆงัพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอย่างผลงานศิลปะช้ินโตอนั
เล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนัใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดให้ผูค้นมาเยี่ยมชม ลองมาดูดว้ยตา
ตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาดอนัมหึมาของท่ีน่ี 

เดินทางสู่ หมู่บ้านโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) หมู่บา้นแห่งน้ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของเช้ือพระวงศข์อง

รัสเซียมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 เช้ือพระวงศรั์สเซียท่ีเคยมาอาศยัอยูท่ี่หมู่บา้นน้ี เช่น พระเจา้ปีเตอร์มหาราช 
(Peter the Great) ไดท้รงล้ีภยัมาอยูท่ี่น่ีเม่ือช่วงเกิดการกบฏ Streltsy (Streltsy Insurrection) ในปีค.ศ.1682 
(พ.ศ.2225) หรือจกัรพรรดินีเอลิซาเบธ (Elizabeth of Russia) ก็ประสูติท่ีหมู่บา้นน้ีเช่นกนัอีกสถานท่ี
ส าคญัท่ีตั้งอยูใ่นสวนน่ีก็คือ The Ascension Church of Kolomenskoye ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดย้กยอ่งให้

เป็น UNESCO World Heritage Monument พเิศษให้ท่านได้สวมใส่แต่งกายชุดประจ าชาตรัิสเซีย ผูห้ญิงจะ

สวม Коко́шник (กาโกชนิก) มีลกัษณะเป็นหมวก หรือท่ีคาดผม ซ่ึงตกเเต่งดว้ยมุก อญัมณี หรือ
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ลูกปัด ใหเ้ขา้กบั Сарафа́н (ซาราฟัน) คือชุดกระโปรงยาวยกอก แบบมีผา้กนัเป้ือนดา้นหนา้สีสนั
สวยงาม 
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วันทีส่ี่ พพิธิภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทศัน์ Ostankino Tower • มหาวิหารเซนต์เดอะซา
เวียร์ • ตลาดอสิไมโลโว่• •สนามบนิโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว     
   (เช้า/กลางวนั/-) 

ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro)ต่ืนตากบัการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยกีบั

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อน จากนั้น น าท่านเดินทางไปยงั 

ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางของแหล่งประวติัศาสตร์และถือว่าเป็นหน่ึงใน

ยา่นโบราณท่ีสุดของมอสโคว ์ท่ีมีช่ือปรากฏในประวติัศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 โดยตลอดความยาว 
1.8 กิโลเมตร ท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปิน
อินด้ี ท่ีมาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใครยอมใคร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

 
 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market)ตลาดสินคา้หัตถกรรมและของเก่าอนัลือช่ือ ของ
ประเทศรัสเซียหรือจตุจกัรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของท่ีระลึก และของเก่า 
ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตั้งอยู่ท่ีสถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทางตะวนัออกของกรุงมอส
โคว ์เรียกไดว้่า ราคาถูกท่ีสุด และยงัมีใหเ้ลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้อิสระแก่ท่านไดเ้ดิน
เท่ียวชมและเลือกซ้ือของท่ีระลึก 
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จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonauticsนั้นนับว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ

น่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดงใหคุ้ณเห็นถึงความยิง่ใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1960 ท่ีเป็นยคุท่ี 
มนุษยชาติก  าลงัสนใจในเร่ืองของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเยน็ท่ีท าใหพ้วกเขาเเละอเมริกนัตอ้งขบัเค่ียวกนั
อยา่งหนกัเพื่อพิชิตอวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซียก็นบัว่ามีความโดดเด่นเเละส าเร็จในหลายๆ เร่ืองเลยก็ว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้น น าท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankinoใหคุ้ณไดเ้ห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง  
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 ในขณะเดียวกนัก็ท าหนา้ท่ีออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จ  านวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย เดินทาง
ไปท่ีจุดชมวิวของหอส่งสัญญาณน้ีเพ่ือรับชมความบันเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่ง

สญัญาณน้ีโดดเด่นอยูบ่นเสน้ขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารท่ียนือยูด่ว้ยตวัเอง
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอน้ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้  าโซเวียต Nikita 
Khruschevไดท้ าการปรับเปล่ียนไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ีท าใหส้ถาปนิกผูน้ี้วางหมวก
ไวใ้ตหิ้นท่ีฐานหอเพื่อเป็นสญัลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้  า ยืนท่ีฐานเพ่ือช่ืนชมขนาดอนัน่าประทบัใจ
ของโครงการท่ีมีตน้ทุนสูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เที่ยง น าท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานม้ืออาหารสุดหรูที่ท่านจะได้สัมผัสกับ

บรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 
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จากนั้น ชมมหาวหิารเซนต์เดอะซาเวยีร์ หรือที่เรียกกนัว่า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)เป็นวิหาร

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย 
สร้างข้ึนในสมยัของพระเจา้ซาร์อเล็ก
ซานเดอร์ ท่ี 1เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่ง
ชยัชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระ

เป็นเจ้าท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้
รอดพน้จากสงครามนโปเลียน โดย
มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 45ปีในสมยัของสตา
ลิน เคยสั่งให้ทุบท าลายมหาวิหาร

แ ห่ ง น้ี  จ น ก ร ะ ทั่ ง ใ น ส มั ย
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วันทีห้่า สนามบนิสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ  
 

ประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมี้การบูรณะข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธาของ
ผูค้น ดงันั้นท่ีน่ีจึงเป็นท่ีรักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิในการประกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

จากนั้น  ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว 

18.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทย(TG)เที่ยวบินที่ TG 975 

 

 

07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
.........................................................................................................................  

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์....รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 5 วนั 3 คืน  
บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบนิ ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

07 ส.ค.62 11 ส.ค.62 TG974/TG975 39,900 39,900 38,900 6,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
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อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Classไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป 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 
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 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล 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,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาติ,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
กว่า30 วนัมฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง35วนั) 
3. กรณยีกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

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

โรงแรมที่พกั 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ

ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กับเตียง
พบัเสริม  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Singleห้องคู่ 
Twin/Doubleอาจจะไม่ตดิกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณมีกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การ
นัดหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิาง
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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** 
 


