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มอสโคว ์| พระราชวงัเครมลิน | พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ | พระราชวงัยซูปูอฟ  | พระราชวงัแคทเธอรีน |  

จตรุสัแดง | ซารก์อรส์ |  ลอ่งเรือแมน่  า้ในกรุงมอสโคว ์

We are in Russia  
มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์  

9 วัน 7 คืน 
เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพียง  65,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – มอสโคว ์ 
11.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคานเ์ตอร ์H,J สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว ์ 

วนัท่ี 2. มอสโคว ์– (บินภายใน) เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ –  พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ 
วนัท่ี 3. เมืองปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 

วนัท่ี 4. ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พระราชวงัยซููปอฟ 

วนัท่ี 5. พิพิธภณัฑอ์อโรรา่ – ถนนเนฟสกี ้– รถไฟดว่น SAPSAN TRAIN  – ถนนอารบตั -  มอสโคว ์

วนัท่ี 6. ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้– โบสถอ์สัสมัชญั – สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโค – วิหารเซนตซ์าเวียร ์- ละครสตัว ์

วนัท่ี 7. มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเมอรี่ – จตัรุสัแดง – วิหารเซนทบ์าซิล 

            - รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรือแมน่  า้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

วนัท่ี 8. IZMAILOVO MARKET – พิพิธภณัฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์– สนามบิน                                            

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 

http://bit.ly/2NMk5YE


  3  We are in Russia  มอสโคว ์ซารก์อส เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 9 D 7 N BY TG                                  [GQ3DME-TG014]                                                 

 

14.00 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงมอสโคว ์ โดยสายการบินไทย TG974 
20.20 น. ถงึสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพันธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้  
***คณะเดินทางวนัที่ 13 – 21  เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 10.30 และเดินทางถึงกรุงมอสโคว ์เวลา 16.15 น. จากนั้นน  าท่านชม
เนินเขาสแปรโ์รว ์และน าท่านรบัประทานอาหารค ่าแทนวนัที่ 8 ของการเดินทาง*** 
*** คณะออกเดินทางตัง้แต่วนัที่ 18 เม.ย. 63 เดินทางถงึเวลา 19.45 น. *** 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันที ่2 มอสโคว ์– (บินภายใน) เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ – พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์เิทจ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูส่นามบินมอสโคว ์
 .... น. ออกเดินทางสูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บิรก์ โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
... น. เดินทางถงึกรุงเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
         บ่าย น าชมความย่ิงใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานที่แห่งนีเ้คยใช้

เป็นที่รบัรองการเสด็จเยือนรสัเซียของรชักาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสมัพันธไมตรีไทย-รสัเซีย   ปัจจุบันพระราชวังนีไ้ดถู้กใชเ้ป็น 
เขา้ชมพิพิธภัณฑเ์ฮอรมิ์เทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล  า้ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทั้งภาพเขียนของ
จิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลโีอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑศิ์ลปะที่สวยที่สดุและใหญ่ที่สดุ
ของโลกแห่งหนึ่ง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทียบเท่า   

วันที ่3 
เมอืงปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบ าพืน้เมอืง ณ 
พระราชวังนิโคลัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางสูเ่มืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ พระราชวังฤดูรอ้น เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof Palace) ที่สรา้งขึน้ใน

สมยัพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระต าหนกัที่ไดช้ื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัที่งดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานน า้พุที่พวย
พุ่งมาจากรูปป้ันสทีองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะตื่นตาต่ืนใจกบัประติมากรรมที่วิจิตรงดงาม
อลังการย่ิง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองค าอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่ าแก่ทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตรจ์นมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน า้พุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวรซ์ายในฝรั่งเศส 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย เดินทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรอื เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นที่ประทับในฤดูรอ้นของราชวงศ ์และมีเหตุการณส์  าคัญ
เกิดขึน้ในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลสัที่  2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวัติ ซึ่ง
กลายเป็นประวติัศาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมืองพชุกิน้และราชวงศ ์โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี น  าเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรีน 
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(Catherine Palace) ภายในพชุกิน้วิลเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบ
โรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้ง
อ  าพัน  (Amber Room)  ที่ทุกท่านจะตอ้งประทับใจ อิสระใหท้่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรือชอ้ปป้ิงสินคา้
พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การ
เตน้ร  า การรอ้งเพลง การแต่งกายชดุประจ าชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนกุสนาน และประทับใจ ซึ่งในช่วงพักการแสดงมีบริการ
อาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคารเ์วียร,์ ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทียบเท่า  

วันที ่4 ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – พระราชวังยูซูปอฟ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อม
ปราการที่สรา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอรส์เบิรก์ ปัจจุบันใช้เป็นสสุานที่ เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุก
พระองค ์ จากนั้นน  าเขา้ชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สดุ และใหญ่
เป็นล  าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์ักด์ิสิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นที่นับถือของชาวเมือง
อย่างมาก เนื่องจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถกูถลม่ดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นตไ์อแซคแห่งนี ้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวังยูซูปอฟ (Moika Palace หรือ Yusupov Palace) อดีตวังเก่า สรา้งขึน้มาตั้งแต่ปี 1770 โดยสถาปนิก

ชาวฝรั่งเศส Jean – Baptiste Vallin de la Mothe ก่อนจะตกทอดมาเป็นวังแห่งเจา้ชายยูซูฟ ในปี 1917 วังแห่งนีไ้ดเ้ป็นที่วางยา
และวางแผนสังหารรัสปูติน (Grigori Yefimovich Rasputin) ปัจจุบันพระราชวังภายในมีจ  าลองเหตุการณด์ว้ยหุ่นขีผ้ึง้ เพื่อให้
นกัท่องเที่ยวไดเ้ห็นบรรยากาศในวนัลอบสงัหารรสัปติูน ผูโ้คนบลัลงักพ์ระเจา้ซ่ารน์ิโคลสัที่ 2 และค าสาปอันหนา้พิศวง ที่ ไม่มีใครหา
ค าตอบได ้
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทียบเท่า 

วันที ่5 
พพิธิภัณฑเ์รือรบ – ถนนเนฟสกี ้– รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN  – มอสโคว ์
– ถนนอารบัต   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปกับพิพิธภัณทเ์รือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวัติศาสตร-์ของรสัเซียที่ ที่มีประวัติยาวนานรวมถึงการ

ผ่านช่วงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสตใ์นปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี ค.ศ. 
1941-1945 ดว้ย น  าท่านถ่ายรูปกบัโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรา้งขึน้บนบริเวณที่พระเจา้อเล็กซาน
เดอรท์ี่  2 ถูกลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 3 ทรงสรา้งเพื่อเป็นอนุสรณแ์ด่พระบิดา น  าท่านต่อไปยัง ถนนชอ้ ปปิง   
เนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยชื่อถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนนย่านการคา้สายหลกัในเซนทปี์เตอรเ์บิรก์ใหท้่านได้
เลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของที่ระลกึ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่กรุงมอสโคว  ์น  าท่านขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN (ใชเ้วลาประมาณ 4 
ชั่วโมง) จากนั้นน  าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น 
รา้นคา้ของที่ระลกึ รา้นนั่งเลน่ รา้นอาหารมากมาย และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเ ปิดหมวก
อีกดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันที ่6 
ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้– โบสถอั์สสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอส
โค – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ละครสัตว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเ่มืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรยีบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สดุ

และเก่าแก่ที่สดุ ในครสิตศ์ตวรรษที่ 14-17  เป็นที่แสวงบุญที่ศักด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทาง
ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอด
โดมหวั หอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเ์จียสที่ภายในบรรจุกระดูก
ของท่าน ประชาชนที่ศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอ์ัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท์ี่มี
ความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมัยพระเจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสมัชัญที่จตุรสัวิหาร
แห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายใน
ตกแต่งดว้ยภาพนกับญุ มีแท่นส  าหรบัประกอบพิธีของพระสงัฆราชและที่ส  าหรบันักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนาง
แคทเธอรีนมหาราช ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆังที่จัตุรสัวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สงูกว่าชม บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel 

Over the Well)  ที่ซมึขึน้มาเองตามธรรมชาติ 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที่สดุในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการ

ตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจดุเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสดุที่สตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้  าสหภาพโซเวียต 
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ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่น  ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะที่สรา้งขึน้
เพื่อระลกึถงึคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 
น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงมอสโคว ์แลว้น าท่านเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้น
ใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระ
เจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี่ ไม่ควรพลาด เช่น สนุัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล 
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และ
ช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ และมีของที่ระลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การ
งดการแสดงไม่มีการแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรอืเทียบเท่า  

วันที ่7 
มอสโคว ์– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี – จัตุรัสแดง – วิหาร
เซนทบ์าซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การ

เดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุในยุโรป น  าท่านเขา้สู่
ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หา
ราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  ปัจจบุนัเป็นที่ประชมุของรฐับาลและที่รบัรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสู่จัตุรสั
วิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์ันนันซิเอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสมัชัญ 
ซึ่งเป็นโบสถท์ี่ส  าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที่ส  าคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จากนั้นชมระฆัง
พระเจ้าซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน  าไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ 
ผิดพลาดระหว่างการหลอ่ท  าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ี่มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที่สดุในโลกที่ยังไม่เคยมีการใชยิ้ง
เลย ท  าดว้ยบรอนซน์  า้หนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น  าเขา้ชมพิพิธภัณฑ์

อาร์เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑท์ี่ เก่าแก่ที่สดุของรสัเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี่ ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที่ 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สดุของรสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษที่ 14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษ
ที่ 20 พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรพัยส์มบัติของพระเจา้แผ่นดินที่สมบูรณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่
องักฤษ และ อิหรา่น 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย น าชมจตัุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตกุารณส์  าคญัในประวติัศาสตรข์องรสัเซียไม่ว่าจะเป็นงาน

เฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมัยคริสตศ์ตวรรษที่  17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนีใ้ช้จัดงานในช่วง
เทศกาลส  าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัที่ระลึกสงครามโลกครัง้ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสัแดงเป็นที่ตั้ง ของ
กลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสัน
สวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยู่บนป้อมส
ปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท  ามาจากทบัทิม น  า้หนกั 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์  ามาประดับ ไวเ้มื่อ
ปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่าย
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สนิคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องส  าอาง น  า้หอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณส์ถานเลนิน ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสี
แดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  น  าท่าน สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตามแม่น ้า Moskva 

ดื่มด ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝ่ัง
แม่น  า้เป็นอีกหนึ่งประสบการณท์ี่น่าประทบัใจ 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันที ่8 IZMAILOVO MARKET – พพิธิภัณฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์– สนามบิน                                            
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูก
ที่สดุ อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตา แม่ลกูดก, ผา้คลมุไหล,่ อ าพนั, ของที่ระลกึต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย น าท่านสู่เขา้พิพิธภัณฑ์

อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้ง
ดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑแ์ห่งนี ้จะจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสรุิยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับ
อวกาศของรสัเซีย พรอ้มดว้ยประวติัศาสตรแ์ละการพัฒนาของการเดินทางขึน้สู่อวกาศและดวงจันทรต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่ง
จดัแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกอ้นหินจากดวงจนัทร ์ชดุอวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้สนุขัที่เคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร 
 น าเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ั้งเมืองและสามารถ

มองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึที่สรา้งในสมยัสตาลนิ จากนั้นน  าท่านสู่ Outlet Village Belaya Dacha ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น HUGO BOSS, CALVIN KLEIN, CAMPER, CHARUEL, CONVERSE, CROCS, DKNY, FURA , 
GABBIACCI, GEOX,  LACOSTE, MANGO, MARKS&SPENCER, NEW BALANCE, NIKE, SAMSONITE และอื่นๆอีก
มากมาย 
** คณะเดินทางวันท่ี 13 – 21  เม.ย. 63 ขอสงวนสิทธิไ์ม่เดินทางไป Outlet เน่ืองจากไฟทบิ์นกลับเป็นเวลา18.25 น. ** 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
19.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.05 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยสายการบินไทย TG975 

*** คณะออกเดินทางตัง้แต่วนัที่ 18 เม.ย. 63 ออกเดินทางกลบัเวลา 22.05 และเดินทางถงึกรุงเทพฯ เวลา 11.10 น. ของวนัที่ 9***  
***คณะเดินทางวนัที่ 13 – 21  เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 18.25 และเดินทางถงึกรุงเทพฯ เวลา 07.30 น. ของวนัที่ 9 *** 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
10.50 น. ถงึสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพียง :  We are in Russia  
มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

9 วัน 7 คืน  โดยสายการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

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

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

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

วนัที ่04 -12 ม.ีค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วนัที ่11 -19 ม.ีค. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

วนัที ่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 

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

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

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

วนัที ่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 

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

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

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
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4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ ส าหรบัเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
และค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ ,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณี
เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (48 ดอลลา่รส์หรฐั) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ดอลลา่รส์หรฐั) 
7. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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