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We Go To Russia  
มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8 วัน 6 คืน 

เดนิทาง เมษายน 63 

ราคาแนะนาํเพยีง  79,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – มอสโคว ์- เนินเขาสแปรโ์รว ์
11.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู4 เคานเ์ตอร ์H,J สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่
คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบินไทย TG974 
19.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ จากนัน้นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั 
ที่พกั นาํทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่2 
มอสโคว ์– รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN - เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ – พพิธิภัณฑ์
เฮอรม์เิทจ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่กรุงเซนตปี์เตอรเ์บิรก์   

... น.  นาํทา่นขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) 

... น.  เดินทางถึงกรุงเซนตปี์เตอรเ์บิรก์   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดหูนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานท่ีแหง่นีเ้คยใช้
เป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซียของรชักาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรีไทย-รสัเซีย   ปัจจุบนัพระราชวงันีไ้ดถ้กูใชเ้ป็น 
เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํา้คา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของ
จิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกสัโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะที่สวยที่สดุและใหญ่ที่สดุ
ของโลกแหง่หนึง่ 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์

วนัท่ี 2. มอสโคว ์– รถไฟดว่น SAPSAN TRAIN  เซนตปี์เตอรเ์บริก์ –  พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ 
วนัท่ี 3. เมืองปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ชมระบาํพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 

วนัท่ี 4. ชมปอ้มปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พิพิธภณัฑเ์รือรบออโรรา่ – ถนนเนฟสกี ้- (บนิภายใน) กรุงมอส

โคว ์

วนัท่ี 5. ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลีทรนิิตี ้– โบสถอ์สัสมัชญั – สถานีรถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์– รบัประทานอาหารระหว่างลอ่งเรือ

แมน่ํา้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

วนัท่ี 6.  มอสโคว ์– จตัรุสัแดง – วิหารเซนตบ์าซิล – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่ – วิหารเซนตซ์าเวียร ์– ละครสตัว ์

วนัท่ี 7. IZMAILOVO MARKET - พิพิธภณัฑอ์วกาศ – ถนนอารบตั – สนามบนิ                                            

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 
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คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทียบเทา่   

 

วันที ่3 
เมอืงปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบาํพืน้เมอืง ณ 
พระราชวังนิโคลัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํเดินทางสูเ่มืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof Palace) ที่สรา้งขึน้ใน

สมยัพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระตาํหนกัที่ไดช่ื้อวา่เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัที่งดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานนํา้พทุี่พวย
พุง่มาจากรูปป้ันสทีองและท่ีตา่งๆ มากกวา่ 100 แหง่ ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง ทา่นจะตื่นตาตื่นใจกบัประตมิากรรมที่วจิิตรงดงาม
อลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคาํอร่ามเรืองพรอ้มภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตรจ์นมิอาจประเมินค่าได ้ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุ์และสวนนํา้พุอนัตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวรซ์ายในฝรั่งเศส 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรอื เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นที่ประทบัในฤดรูอ้นของราชวงศ ์และมีเหตกุารณส์าํคญั

เกิดขึน้ในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลสัที่ 2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศถ์ูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวัติ ซึ่ง
กลายเป็นประวตัิศาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมืองพชุกิน้และราชวงศ ์โรมานอฟที่ยาวนานกวา่ 200 ปี นาํเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรีน 

(Catherine Palace) ภายในพชุกิน้วิลเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนาํเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบ
โรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะหอ้ง
อาํพนั  (Amber Room)  ที่ทกุท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระใหท้่านเดินชมสวนอนัรม่รื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรือชอ้ปป้ิงสินคา้
พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 
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คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ที่มีช่ือเสียงในการแสดง การ
เตน้ราํ การรอ้งเพลง การแตง่กายชดุประจาํชาติ ตามเผา่ตา่งๆ ซึง่ทา่นจะสนกุสนาน และประทบัใจ ซึง่ในช่วงพกัการแสดงมีบริการ
อาหารวา่ง อาทิเช่น ไขป่ลาคารเ์วียร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 

ที่พกั นาํทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทียบเทา่  

วันที ่4 
ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พพิธิภัณฑเ์รือรบ
ออโรร่า – ถนนเนฟสกี ้- (บนิภายใน) กรุงมอสโคว ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นที่คมุขงันกัโทษทางการเมืองเป็นป้อม

ปราการที่สรา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ ์โรมานอฟทุก
พระองค ์ จากนัน้นาํเขา้ชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สดุ และใหญ่
เป็นลาํดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิ์สิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นท่ีนบัถือของชาวเมือง
อย่างมาก เนื่องจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถูกถลม่ดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้เมือง แต่มหาวิหารเซนตไ์อแซคแห่งนี ้นาํ
ทา่นถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑเ์รือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรอืประวตัิศาสตร-์ของรสัเซียที่ ที่มีประวตัิยาวนานรวมถึงการผ่าน
ช่วงการปฏิวตัิการเปลีย่นแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสตใ์นปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1941 -
1945 ดว้ย นาํทา่นตอ่ไปยงั ถนนชอ้ปป้ิงถนน เนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนนย่าน
การคา้สายหลกัในเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของที่ระลกึ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํทา่นถ่ายรูปกบัโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรา้งขึน้บนบรเิวณที่พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี่ 2 ถกูลอบ

ปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 3 ทรงสรา้งเพื่อเป็นอนสุรณแ์ด่พระบิดา จากนัน้นาํท่านเดินทางไปยงัสนามบินเพื่อนาํท่าน
เดินทางกลบัไปยงักรุงมอสโคว ์

 .... น. ออกเดินทางสูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..  
(ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
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... น. เดินทางถึงกรุงมอสโคว ์
คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก นาํทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรอืเทียบเทา่ 
 

วันที ่5 
ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้– โบสถอ์ัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอส
โคว ์- รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่นํา้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเ่มืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรยีบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่ที่สดุ

และเก่าแก่ที่สดุ ในครสิตศ์ตวรรษที่ 14-17  เป็นท่ีแสวงบญุท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทาง
ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอด
โดมหวั หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนกับญุเซอรเ์จียสที่ภายในบรรจุกระดกู
ของทา่น ประชาชนที่ศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอ์ัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท์ี่มี
ความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัที่จัตรุสัวิหาร
แห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายใน
ตกแตง่ดว้ยภาพนกับญุ มีแทน่สาํหรบัประกอบพิธีของพระสงัฆราชและที่สาํหรบันกัรอ้งนาํสวด หอระฆงั สรา้งในสมยัของพระนาง
แคทเธอรีนมหาราช ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงัที่จตัุรสัวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ที่นี่สงูกว่าชมบ่อนํ้าศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel 

Over the Well)  ที่ซมึขึน้มาเองตามธรรมชาติ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที่สดุในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการ
ตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟา้ใตด้ินมีจดุเริม่ตน้มาจากช่วง แรกสดุที่สตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้าํสหภาพโซเวียต 
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่นาํมาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะที่สรา้งขึน้
เพื่อระลกึถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลกันนูตํ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 
นาํทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงมอสโคว ์ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตาม
แม่นํ้า Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆ 
ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ํา้เป็นอีกหนึง่ประสบการณท์ี่นา่ประทบัใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  6  We Go To Russia  มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 8 D 6 N BY TG                              [GQ3DME-TG010]                                                 
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วันที ่6 
มอสโคว ์– จัตุรัสแดง – วิหารเซนตบ์าซิล – พระราชวังเครมลิน – 
พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร่ี – วหิารเซนตซ์าเวียร ์- ละครสัตว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การ

เดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาํใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุในยุโรป  นาํชม
จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตกุารณส์าํคญัในประวตัิศาสตรข์องรสัเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิม
ฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีใ้ชจ้ดังานในช่วงเทศกาล
สาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัที่ระลึกสงครามโลกครัง้ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ ของกลุ่ม
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสนัสวยงาม
สดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา 
เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทาํมาจากทบัทิม นํา้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์าํมาประดบั ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 
ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จาํหน่ายสินคา้จาํพวก
แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งสาํอาง นํา้หอมตา่งๆมากมาย ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นาํทา่นเขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซาร์

ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมของรฐับาลและที่รบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นาํ
ทา่นสูจ่ตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ี่สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที่สาํคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์กุพระองค์ 
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 จากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที่สดุในโลกเพื่อนาํไปติดบนหอระฆงัแต่
เกิดความ ผิดพลาดระหวา่งการหลอ่ทาํใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ี่มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที่สดุในโลกที่ยงัไมเ่คยมี
การใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซน์ํา้หนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นาํเขา้ชม
พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่เก่าแก่ที่สดุของรสัเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจา้ชายมสัโควี่ 
ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษที่ 14  ถึงช่วงตน้
ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพิพิธภณัฑท์ี่เก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัิของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบรูณแ์บบ ซึ่ง
อีก 2 ที่อยู่ที่องักฤษ และ อิหรา่น จากนัน้นาํท่านเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพ
ดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์หง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดย
พระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี่ ไม่ควรพลาด เช่น สนุขั ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล 

กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และ
ช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของที่ระลึกดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การ
งดการแสดงไมม่ีการแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พกั นาํทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรอืเทียบเทา่ 
 
 

วันที ่7 IZMAILOVO MARKET - พพิธิภณัฑอ์วกาศ – ถนนอารบัต – สนามบนิ                                            
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองนานาชนิด ในราคาที่ถกู
ท่ีสดุ อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตา แม่ลกูดก, ผา้คลมุไหล่, อาํพนั, ของที่ระลกึต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย จากนัน้นาํท่านสูเ่ขา้
พิพิธภัณฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ 
รวมทัง้ดวงดาวตา่งๆ ซึง่พิพิธภณัฑแ์ห่งนี ้จะจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ จกัรวาล ระบบสรุิยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวขอ้ง
กบัอวกาศของรสัเซีย พรอ้มดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละการพฒันาของการเดินทางขึน้สูอ่วกาศและดวงจนัทรต์ัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
สิ่งจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกอ้นหินจากดวงจันทร ์ชุดอวกาศ ชิน้ส่วนยานอวกาศ รวมทัง้ สนุขัที่เคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีก
มากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้นาํทา่นสูถ่นนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของ

ที่ระลกึ รา้นนั่งเลน่ รา้นอาหารมากมาย และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย นาํ
เดินทางสูเ่นินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถ
มองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึที่สรา้งในสมยัสตาลนิ 
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คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
19.00 น. สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
22.05 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยสายการบินไทย TG975 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
11.10 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะนําเพยีง  
We Go To Russia มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

8 วัน 6 คนื  โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่09  – 16 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 47,040 5,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
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5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 30 กก. และมากกวา่ 1 ชิน้ สาํหรบัเที่ยวบินระหวา่งประเทศ และ
คา่นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 23 กก. และมากกวา่ 1 ชิน้ ,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (42 ดอลลารส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการชาํระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองที่นั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
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2.  หากตั๋วเครื่องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งนาํไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


