
  

 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 14704 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

Direct Russia 7 D 5 N (TG) 
มอสโก – เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ 7 วนั 

จตัรุสัแดง – พระราชวงัเครมลิน – ล่องเรือแม่น ้ามอสโควพ์ร้อมทานอาหารค า่  
รสัเซียนเซอรค์สั – พระราชวงัฤดหูนาว – พระราชวงัฤดรู้อน – กาล่าดินเนอร ์
พิเศษ! นอนรถไฟชัน้ First Class ทานกาล่าดินเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู – มอสโคว ์– ดินเนอรบ์นเรือชมแม่น ้ามอสโคว ์
07.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 3 แถว D สาย

การบนิไทย (TG) เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชื่อพรอ้มรบิบิน้ใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 



  

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.50 น. เดนิทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 974 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
16.35 น.    เดนิทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง น าท่านเดนิทางสู่ 

เมืองมอสโคว ์(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศรสัเซยี เมอืงศูนยก์ลางประเทศไม่ว่าจะเป็นดา้นการเมอืง 
เศรษฐกจิ วฒันธรรม และวทิยาศาสตร ์เรยีกไดว้่าถา้อยากรูจ้กัรสัเซยีกต็้องมาเริม่ต้นทีม่อสโควเ์ลย มอสโคว์
ยงัเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก และดว้ยประวตัศิาสตร์อนัยาวนานท าใหเ้มอืงมอสโควม์ากมายไปดว้ย
สถานที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัอันหรูหราอลงัการ มหาวหิารขนาดใหญ่ โบสถ์ และพพิิธภณัฑ์
มากมายใหไ้ดเ้ยีย่มชม  

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรือ Radisson 
Cruise (อาหารพื้นเมือง) ให้ท่านได้ทานอาหารพื้นเมอืง
อร่อยๆ ไปพร้อมๆ กบัการ ล่องเรือ ชมความงามยามค ่าคนื
ของแม่น ้ามอสโคว์ พร้อมด้วยวิวสวยๆ สองฝัง่แม่น ้าของตัว
เมอืงพรอ้มดว้ยแสงสจีากสะพานและอาคารต่างๆ นัน้กไ็ดเ้ป็น
บรรยากาศและไดภ้าพเมอืงมอสโคว์ในอกีมุมมองทีก่ส็วยไม่แพ้
กนัเลย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีสอง พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ – โบสถอ์สัสมัชญั – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์– หอระฆงัพระ
เจ้าอีวาน  – จตัุรสัแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร ์– ห้างกมุ – รสัเซียนเซอรค์สั – 
ถนนอารบทั 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

เข้าชมภายใน พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสญัลกัษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรสัเซยี
มายาวนาน พระราชวงัแห่งนี้สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้อวีานที ่
3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด เป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่
สวยงามและยนือายุมายาวนานกว่า 180 ปี มบีทบาทในหลายยุค
ของรสัเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจ านวนห้องใช้สอยถงึ 
700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มคีวามยาวประมาณ 

2,235 เมตรส าหรบัสงัเกตการณ์ ภายหลงัปรบัเปลี่ยนให้เป็นที่ท าการของรฐับาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้ใหท้่านไดช้ม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์ปืนใหญ่ทีไ่ดร้บัการบนัทกึลงกนิ
เนสบุ๊คว่ามปีากกระบอกใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสรา้งขึน้ในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศตัรูและเพื่อให้เป็นปืนใหญ่ที่
ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมเีส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มนี ้าหนัก
รวมถงึ 40 ตนั และยงัมรีะฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกชื่อว่า ระฆงัพระเจ้าซาร ์ทีส่รา้งเพื่อให้อยู่บนหอคอยพระเจา้
อวีานทีส่งู 81 เมตร ระฆงัใบนี้จงึถูกสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่มาก น ้าหนกัรวมมากถงึ 200 ตนั แต่ทีเ่หน็มุมหนึ่งมี
ชิน้ส่วนของระฆงัแตกออกมา ซึ่งกม็นี ้าหนักมากถงึ 11.5 ตนั ภายในบรเิวณพระราชวงัเครมลนิเรายงัจะได้
เห็น โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศกัดิส์ทิธิ ์ด้วยการเป็นสถานที่จดัพธิี
ราชาภเิษกของกษตัรยิข์องรสัเซยีทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถ์ม ี5 ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ดา้นนอกและดา้น
ใน ยิง่ดา้นในนัน้มภีาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ดว้ย สวยงามมากจรงิๆ แน่นอนว่าคณะเรากไ็ม่พลาดทีจ่ะ
เขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ หนึ่งในพพิธิภณัฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของมอสโคว ์ทีเ่กบ็รวบรวมสมบตัลิ ้าค่าต่างๆ 
ไมว่่าจะเป็นอญัมณ ีเครือ่งประดบั อาวุธ และงานศลิปะชัน้น ามากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
จากนัน้น าท่านมุ่งหน้าสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) จตุัรสัทีส่วยงาม
ทีสุ่ดในโลกเพราะสรา้งดว้ยการน าหนิแกรนิตและหนิอ่อนจ านวนนับ
ล้านชิ้นตอกฝังลงบนพื้นทัว่จตุัรสัที่มคีวามกว้าง 695 เมตรและยาว 
130 เมตร ท าให้กลายเป็นจตุัรสัโมเสกที่ยิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็น
ทีต่ ัง้ของกโิลเมตรทีศู่นยข์องรสัเซยี โดยรอบจตุัรสัแดงจะลอ้มรอบไป
ด้วยสถานที่ส าคญัหลายแห่ง ม ีหอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior 

Tower) ทีต่ัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึน้ไปชมบนยอดหอเราจะเหน็ไดว้่าออกแบบดว้ยศลิปะ
แบบโกธกิ ประดบัดว้ยดาวแดง 5 แฉกซึง่เป็นทบัทมิน ้าหนักถงึ 20 ตนั ม ี วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's 
Cathedral) นี่คอืสิง่ก่อสรา้งทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่ายิง่ใหญ่ทีสุ่ดของรสัเซยีในยุคศตวรรษที ่16 วหิารเซนต์บา
ซลิสร้างขึ้นอย่างสวยงามและมสีสีนัแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มโีดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลัน่กนัไป 
ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum) อยู่ไม่ใกลจากจตุัรสัแดง เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด
ของรสัเซยีซึ่งเปิดให้บรกิารเมื่อปี 1895 ตวัอาคารนัน้สูง 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และร้านค้า
จ านวนกว่า 200 รา้น อดัแน่นไปด้วยสนิคา้มากมาย โดยเฉพาะแบรนดเ์นมชื่อดงัระดบัโลก หลงัจากนัน้น า
ท่านเดนิเที่ยวชม ถนนอารบทั ย่านถนนคนเดนิที่จะมากมายไปด้วยร้านค้ารา้นอาหาร ในย่านนี้เราจะได้
เหน็ศลิปินพรอ้มงานศลิปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลอืกซือ้ และของทีร่ะลกึหลากหลายแบบกม็ใีหเ้ช่นกนั 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 



  

 

 แล้วน าท่านชมการแสดง รสัเซียนเซอรค์สั ละครสตัว์ขึน้ชื่อของรสัเซยีที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของ
สตัวต่์างๆ กายกรรมและมายากล ทีท่ ัง้สนุกและตื่นตาเป็นโชวท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีสาม  สถานีรถไฟใต้ดิน –  ตลาดอิสมายลอฟสก้ี – มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– สแปรโ์รวฮิ์ลล ์ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่จุดหมายแรกของวนันี้คอื สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก 
(Moscow Metro) เพื่อใหท้่านไดช้มสถานีรถไฟและลองนัง่รถไฟใต้
ดนิ แมจ้ะเหมอืนไมใ่ช่สถานทีท่่องเทีย่ว แต่เมื่อมาถงึมอสโควแ์ลว้ก็
ตอ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟทีส่วยงดงามมากและไม่ซ ้าแบบ
ในแต่ละสถานี แต่บรเิวณสถานีรถไฟใต้ดนินัน้เคยเป็นสถานทีห่ลบ

ภยัจากกองก าลงัทหารนาซีในช่วงสงครามครัง้ที่ 2 หากนับรวม
ความยาวของเส้นทางเดนิรถไฟใต้ดนิทัว่มอสโกจะมคีวามยาวถึง 
2 6 0  กิ โ ล เ ม ต ร  แ ล ะ ที่  ส ถ า นี ค อ ม โ ซ โ ม ล ส ก า ย า 
(Komsomolskaya) ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก 
และก็มภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ัว่ทัง้สถานี พรอ้มขอบ
เพดานอาคารโค้งสวยงามที่อลงัการยิง่ใหญ่ด้วยเชนเดอเลยีรเ์รยีง
ตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี มเีสาหนิอ่อน งานจติรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทุกซอกทุกมุม แลว้ไป
เดนิเทีย่วชม ตลาดอิสมายลอฟสก้ี (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดหนึ่งในมอสโกที่พ่อคา้แม่คา้พูด
ภาษาไทยได้ สนิคา้ส่วนใหญ่ในตลาดอสิมายลอฟสกี้จะเป็นแนวพื้นเมอืงท้องถิน่ มเีสื้อผา้ เครื่องกนัหนาว 
กระเป๋า หมวก และสนิค้าที่ระลกึสุดฮติอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรอื มาทอสก้า เอกลกัษณ์ของรสัเซยี เป็น
แหล่งรวมของฝากราคายอ่มเยายอดนิยมของมอสโควเ์ลยทเีดยีว 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) ทีส่รา้งขึน้โดย 
“พระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่1” ในปี 1839 และกด็ าเนินการสรา้งกนั
นานถึง 45 ปีสวยงามอลังการตัง้แต่แรกเห็นด้วยตัวอาคารสีขาว
สะอาด ตดักนัด้วยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวาย
แด่พระผู้เป็นเจา้หลงัจากที่รสัเซยีรอดพ้นจากสงครามนโปเลยีนแห่ง
ฝรัง่เศสมาได ้อสิระใหท้่านถ่ายภาพดา้นนอก แลว้เดนิทางต่อสู่จุดชม
ววิเมอืงที่สวยงามทีสุ่ดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล ์ (Sparrow Hills) 
หรอือกีชื่อคอื เลนินฮิลส ์เนื่องจากเป็นท าเลทีม่องเหน็ทศันียภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็นมุมทีเ่ลนินชื่น
ชอบมาก จงึเลอืกจุดนี้เป็นที่ตัง้ของบ้านพกัส่วนตวั ปัจจุบนันอกจากจะเปิดรบันักท่องเที่ยวขึน้มาชมววิจุด
เดยีวกบัเลนินในอดตีแลว้ ยงัเป็นทีน่ิยมในการใชเ้ป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยีอกีดว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 



  

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ โดย รถไฟตู้นอนชัน้ First Class ทีส่ะดวกสบายดว้ยหอ้ง
แยกแบบ 2 เตยีงต่อหอ้ง พรอ้มดว้ยอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครนั และยงัมทีีเ่กบ็ของและปลัก๊ไฟให้
ภายในหอ้งอกีดว้ย เป็นอกีหนึ่งประสบการณ์และเปลีย่นบรรยากาศของการเดนิทางใหน่้าสนใจยิง่ขึน้ 

วนัท่ีส่ี  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัฤดหูนาว 
 รถไฟเดนิทางถงึ เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ มุ่งหน้าเขา้สู่ตวัเมอืงของเมอืงหลวงเก่าและเมอืงแห่งประวตัศิาสตร์

ของประเทศรสัเซยีที่งดงามเป็นที่กล่าวขานจนได้ชื่อว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ เมอืงใหญ่เมอืงนี้ก่อตัง้ขึ้น
โดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราชในปี 1703 และก็ทรงย้ายเมอืงหลวงจากมอสโกมาที่นี่จนครองความเป็นเมอืง
หลวงอยูน่านกว่า 200 ปี 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารจีน (อาหารจีน) 
น าท่านเขา้ชมมหาวหิารสุดอลงัการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) มหาวหิารโดมทีม่ ี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปทัง้หลัง แต่ก่อนเคยเป็นโบสถ์ไม้เก่าหลังเล็ก พอ
เปลี่ยนเป็นมหาวหิารหลงัใหญ่ความอลงัการก็ปรากฏขึ้นด้วยอาคารหลงัใหญ่ที่มเีสาหินแกรนิตชิ้นใหญ่
จ านวน 48 ตน้ แถมแต่ละตน้หน่ึงกส็งูเกนิ 20 เมตร น ้าหนกั 114 ตนั ส่วนของยอดโดมทีเ่หน็เป็นสทีองนัน่ก็
ท าดว้ยทองค าแผ่นหนกัประมาณ 100 กโิลกรมั สวยงามยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 เขา้ชม พระราชวงัฤดหูนาว พระราชวงัที่สรา้งตัง้แต่ปี1732 และเพื่อแสดงถงึอ านาจและความยิง่ใหญ่ของ

รสัเซยีจงึไดส้รา้งใหม้ขีนาดทีใ่หญ่และตกแต่งอยา่งงดงามในสไตล ์บารอก เป็นพระราชวงัทีม่เีอกลกัษณ์ดว้ย
สเีขยีวขาว ดา้นหน้าอาคารมคีวามยาวถงึ 250 เมตร มหีอ้งรวมแลว้ กว่า 1,500 หอ้ง ปัจจุบนัพระราชวงัฤดู
หนาวแห่งนี้ได้เปิดให้เข้าชมภายในได้เป็น พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิ
เทจ ภายในมกีารจกัแสดงสมบตัิล ้าค่าของราชวงศ์แห่งรสัเซีย 
เกบ็งานศลิปะระดบับนัลอืโลกซึง่มมีากถงึกว่า 3,000,000 ชิน้ ทัง้
งานเขยีน งานปั้น งานแกะสลกั หลายชิ้นเป็นของเก่าตัง้แต่ยุค
อยีปิต์โบราณไล่มาจนถงึช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และยงัมหีนังสอื
เก่าอีกหลายหมื่นเล่มซึ่งมคีุณค่าทางประวตัิศาสตร์อย่างที่สุด 
ผลงานจากศลิปินชื่อดงัระดบัโลกไม่ว่าจะเป็น ไมเคลิ แองเจโล, ลี
โอนารโ์ด ดา วนิช,ี แวนโก๊ะ กส็ามารถหาชมไดท้ีพ่พิธิภณัฑแ์ห่งนี้ 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร(อาหารพ้ืนเมือง)  
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีห้า  พระราชวงัฤดรู้อน เปโตรคาวาเรสต ์– ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – กาล่าดินเนอร ์พระราชวงันิโคลสั 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูร้อน หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ 

(Peterhof Palace) เพื่อเขา้ชมภายในพระราชวงัทีพ่ระเจา้ปีเต
อรม์หาราชทรงสรา้ขึน้รมิทะเลบอลตกิในปี 1705 เพื่อใหเ้ป็นที่
ประทบัพกัผ่อนในช่วงฤดูร้อน และก็ทรงมคีวามต้องการให้
พระราชวงัแห่งนี้สวยงามยิง่ใหญ่ยิง่กว่าพระราชวงัแวร์ซายส์
แห่งฝรัง่เศส ดว้ยจุดประสงค์เดยีวกค็อืเพื่อแสดงออกถงึความ



  

 

รุ่งเรอืงร ่ารวยของรสัเซยีในยุคนัน้ เพราะต้องการให้ยิง่ใหญ่เหนือใคร บรรดาวศิวกรสถาปนิกฝีมอืดจีงึถูก
เกณฑม์ารบังานออกแบบพระราชวงัแห่งนี้มากมาย เพื่อเนรมติความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบบารอก
และนีโอคลาสสกิใหก้บัตวัอาคารและหอ้งต่างๆ ทัง้หมด ทีย่ ิง่ใหญ่กว่าหอ้งไหนๆ กต็้องทอ้งพระโรงและหอ้ง
จดัเลี้ยงซึ่งจะวลิศิมาหรามาก และใช่จะอลงัการกนัแค่ภายใน เพราะภายนอกเราก็จะได้ตื่นตากบัอุทยาน
พรรณไมท้ีม่ปีระตมิากรรมน ้าพุทองเหลอืง สงูถงึ 27 ขัน้พรอ้มรปูปัน้อกี 255 ชิน้ตกแต่งรายรอบ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน(อาหารจีน)  
           น าท่านเที่ยวชม ป้อมปีเตอรแ์อนด์ปอล (Peter and Paul 

Fortress) สิง่ก่อสรา้งชิ้นแรกของเซนสปี์เตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระ
เจา้ปีเตอรม์หาราช และกท็รงตัง้ชื่อใหป้้อมแห่งนี้ตามชื่อของนักบุญปี
เตอร์และนักบุญปอลผู้เป็นสาวกแห่งพระผู้เป็นเจ้า ป้อมแห่งนี้สรา้ง
ขึ้นในปี 1703 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันศัตรู โดยมีความสูง
ประมาณ 122.5 เมตร ต่อมาในราวปี 1706 ก็ขยบัขยายให้มพีื้นที่
ของคุกส าหรับคุมขังนักโทษการเมือง และก็ได้ต้อนรับนักโทษ
การเมอืงชื่อดงัของเมอืงอยู่หลายคน แต่ก็ไม่มนีักโทษคนใดน่าสนใจเท่ากบัการถูกคุมขงัของ “ซาร์เรวิช 
อเลก็ซสิ” (Tsarevich Alexis) พระโอรสองคโ์ตของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ทีถู่กจบัไดว้่าจะก่อการกบฏและ
ลอบปลงพระชนมพ์ระบดิา ส่วนพระเจา้ปีเตอรม์หาราชภายหลงัเมื่อเสดจ็สวรรคตกถ็ูกน าพระศพบรรจุไวใ้น
สุสานกษตัรยิภ์ายในป้อมแห่งนี้ ป้อมปีเตอรแ์อนด์ปอลก็ยงัท าหน้าที่เสมอืนสุสานหลวงเก็บพระศพกษตัรยิ์
และราชนิีแห่งโรมานรอฟไว้อกีมากมาย เช่น พระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี่ 2 และ พระนางมาร ีอเลก็ซาด
รอฟนา ซึง่เป็นเจา้หญงิจากเยอรมนี รวมถงึพระเจา้ซารน์ิโคลสัที ่2 และพระบรมวงศานุวงศอ์งค์อื่นๆ ดว้ย 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ กาล่าดินเนอร ์(อาหารพื้นเมือง) ภายใน พระวงันิโคลสั (Nicholas Palace) อกี
หนึ่งพระราชวงัขึน้ชื่อทีง่ามเลศิของเมอืงเซนต์ปีเตอรส์เบริก์ สวยงามดว้ยศลิปะสไตลค์ลาสสคิผสมผสานกบั
แบบบารอค ดว้ยอายุกว่า 160 ปีท าใหพ้ระราชวงัแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในเอกลกัษณ์ทีส่ ื่อถงึศลิปวฒันธรรม
ของรสัเซยีไดอ้ยา่งดทีีสุ่ด ปัจจบุนัไดเ้ปิดเป็นศูนยจ์ดัแสดงศลิปะ การแสดง รวมถงึรา้นอาหารทีทุ่กท่านจะได้
ลิม้รสอาหารชัน้เลศิในบรรยากาศแสนหรหูรา พรอ้มดว้ยเมนูทีพ่ลาดไมไ่ดก้บั ไข่ปลาคาเวียร ์ 

 
วนัท่ีหก โบสถห์ยดเลือด  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านถ่ายภาพโบสถห์ยดเลือด (Church of the Saviour 

on the Blood) โบสถ์เก่าทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1883 ซึง่จรงิๆ แลว้ก็
เป็นโบสถ์ปกติทัว่ไปที่มีไว้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ตัว
อาคารโบสถ์ออกแบบสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบเซนต์
ไทน์เช่นเดียวกับวิหารเซนต์บาซิลในมอสโกที่เป็นอาคาร
ต้นแบบ ผู้สรา้งโบสถ์แห่งนี้ก็คอื “พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี่ 3” 
ซึง่สรา้งใหเ้ป็นอนุสรณ์ถวายพระเกยีรตแิก่ “พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2” พระบดิาทีถู่กลอบปลงพระชนมใ์น
บรเิวณนี้เมือ่ปี 1881 ภายในโบสถน์ัน้กส็วยงดงามดว้ยโมเสกสสีนัต่างๆ ทีป่ะตดิปะต่อเป็นเรื่องราวในศาสนา
ครสิต์เป็นจุดรวมสายตาของนักท่องเที่ยวจากทัว่โลกที่เข้ามาชมโบสถ์หยดเลือดแห่งนี้ เพราะทนัทีที่มี



  

 

แสงอาทติยส์าดส่องเขา้มากระทบ ความสวยงามอลงัการก็จะยิง่เจดิจา้จนพาใหเ้คลิม้กนัจนลมืเวลานาทไีป
เลย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (อาหารจีน)  
......... น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมอสโคว ์(Moscow) โดยสายการบนิภายในประเทศ 
หมายเหต ุ ประเทศรสัเซียเข้มงวดกบัน ้าหนักกระเป๋ามาก ก าหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรมั และบางครัง้

อาจจะน ากระเป๋า Hand Carry ของท่านมารวมด้วย ซ่ึงท าให้ท่านต้องจ่ายค่าน ้าหนักกระเป๋าเพ่ิม จ่ึง
ขอให้ทุกท่านค านวนน ้าหนักกระเป๋าให้ดี 

......... น. เดนิทางถงึ สนามบินโดโมเดโดโว  
18.25 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย โดยเทีย่วบนิที ่TG 975 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีเจด็ สนามบินสวุรรณภมิู 
07.30 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
พกัเดีย่วบนรถไฟ เพิม่ท่านละ 3,000 บาท 

วนัเดินทาง ราคา 

ตลุาคม 2-8 ต.ค. , 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 62  
59,900 

 

พฤศจิกายน 
6-12 , 13-19 , 20-26 พ.ย. 62 

27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62 

 ธนัวาคม 11-17, 25-31 ธ.ค. 62 



  

 



  

 

 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิไทย(TG) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุ๊ป
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้20 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 5 ยเูอสดอลล่าร ์/ คน / วนั  



  

 

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

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


