
   
                

 

ตารางการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพ  - มอสโคว – ยอดเขาสแปรโรวฮิล  (-/-/D/) 

วันที่สอง  มอสโคว - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร – วิหารเซ็นต เดอซาร 
                   เวียร – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว                                         (B/L/D) 

วันที่สาม   มอสโคว –  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูหนาว  (B/L/D/) 

วันที่ส่ี  พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ-ปอมปเตอร แอนด ปอลด – มหาวิหารเซนตไอแซค   -   

                  Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรรา-โบสถหยดเลือด(B/L/D)           

วันที่หา        SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนตบาซิล- GUM (B/L/D) 

วันที่หก        IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา    (B/L/-) 

วันที่เจ็ด  กรุงเทพ ฯ 



   
                

 

07.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประตู 2 ช้ัน 4 เคานเตอร D  

                    สายการบินไทย (TG) พบกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

10.10 น.  ออกเดินทาง สูมอสโคว  โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินท่ี TG974 

15.55 น. เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว  (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ  

จากนั้นนําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เปน

บริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบ้ืองลางไดโดยท้ังหมด จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสต

ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแหงน้ีเปนท่ีต้ังบานพักของตน ปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัย

มอสโคว และเปนจุดชมวิวท่ีสวยที่สุดในมอสโคว ท่ีคูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุดท่ีนักทองเท่ียวให

ความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ เจาชาย

ยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งใหสรางเพ่ือใชปองกันศัตรู ในอดีตเปนเพียงปอม

ปราการไมธรรมดา ท่ีเปนเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือ

ของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเค

รมลินเปนพิพิธภัณฑ และท่ีตั้งสถานท่ีสําคัญหลายแหง เชน สภาคอง

เกรส วิหารตางๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งกอสรางอื่นๆอีก

มากมาย  

จากน้ันเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู ในบริเวณ

พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานท่ีเก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000 ชิ้น เชน ศาสตราวุธตางๆ เคร่ืองปองกัน

วันแรก      กรุงเทพ  - มอสโคว – ยอดเขาสแปรโรวฮิล  (-/-/D/)  

วันทีส่อง     มอสโคว - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร – วิหารเซ็นต เดอซาร 
                   เวียร – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว                                         (B/L/D) 

                        



   
                

ตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซึ่ง

หาดูไดยากยิ่ง 

จากนั้นชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเกาแกสําคัญและใหญท่ีสุดในเครมลิน โดยสรางทับ

ลงบนโบสถไมเกาท่ีมีมากอนแลว ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมปอมปนใหญ, หอระฆังพระเจาอีวาน

และ ชมระฆังยักษท่ีใหญท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเขาชมเพียงวันละ 4 รอบ

เทาน้ันคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังน้ันกรุณาตรงตอเวลานัดหมายอยางเครงครัด)  
จากน้ัน ชม โบสถIVAN THE GREAT BELL-TOWER 

เที่ยง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม วิหารเซ็นต เดอซารเวียร (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรางขึ้นเมื่อป 

ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจา

ท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป แตตอมาในป ค.ศ.

1990 สตาลินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในขณะน้ันไดสั่งใหทุบโบสถท้ิงเพื่อดัดแปลงเปนสระวายน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลก

จนเม่ือปค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอนุมัติใหมีการกอสรางวิหารข้ึนมาใหมดวยเงินบริจาคของคน

ท้ังประเทศ ซึ่งจําลองของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต วิหารน้ีจึงกลับมายืนหยัดท่ีเดิมอีกครั้งโดยสรางเสร็จสมบูรณ

และทําพิธีเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย  

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ท้ังน้ีข้ึนอยู

กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการ

เดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน สรางขึ้นในป ค.ศ.1931 โดย

ไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเปนสถานีรถไฟฟาใตดินท่ีสวยท่ีสุดใน

โลก ซึ่ งในแตละสถานีจะมีการตกแต ง ท่ีแตกต างกัน  ในสมั ย

สงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยท่ีดี

ท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรงรวมท้ังการกอสรางที่ขุดลงลึกไปถึง

ใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเปนที่บัญชาการระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอส

โควมีถึง 11สาย 156 สถานีดวยความยาวท้ังหมด 260 ก.ม.  

จากนั้นใหเวลาอิสระทุกทานเดินช็อปปง ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษ 

ท่ี 15 ในอดีตเปนท่ีอยูของชนชั้น ขุนนางและศิลปนท่ีมีผูอุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเปนยาน

ท่ีพักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัตกลายเปนถนนคนเดินท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของ

รัสเซีย เปนแหลงของศิลปนจิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ฯลฯ 

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



   
                

นําทานชมเซอรคัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรูมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ชวง ชวงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหวางพักจะมีบริการ ถายรูปกับ

สัตวตางๆ จากนั้น นําทานกลับสูท่ีพักตางๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะนําทานชมบัลเลต 

หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม     มอสโคว –  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูหนาว  

(B/L/D/) 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ  

........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟดวน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากมอสโควสูเซ็นตปเตอรสเบิรก (ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหัวหนา

ทัวรอีกครั้ง)  

 

 
 

 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ท่ีมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของท้ัง

ประเทศรัสเซียและไทย เน่ืองจากในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 

พระองค ได เสด็จมาประทับ ท่ี น่ีขณ ะเปนพระราช

อาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จประพาสยุโรป

ใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเปน

หน่ึงในพิพิธภัณฑท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดในโลก มีหอง

มากถึง 1,050 หอง มากถึง 3 ลานช้ิน ซึ่งสวนใหญจะ

เปนภาพเขียน  

(ภายในพระราชวัง ไมอนุญาตใหถายรูป ตองฝากไวท่ีเจาหนาท่ี รวมถึงสัมภาระขนาดใหญดวย)   

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



   
                

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทาง เขาชมพระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา PETRODVORETS

หรือเปโตรควาเรสต  ตั้งอยูแทบชานเมืองของ เปน

พระราชวังที่สวยงามไมเหมือนใคร เกิดข้ึนจากราชา

ปเตอรมหาราช ปเตอรฮอฟเปนพระราชวังท่ีถูกนิรมิต

โดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ท่ีช่ือวาฟรานเชสโก ราส

เทรลล่ี และเลอ บรอง ท้ังสองทําคนละสวนใน

พระราชวังนี้โดยตัวภายในพระราชวังน้ันเปนหนาท่ี

หลักของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตล

ผสมเรอเนสซองส "บารอค"และคลาสสิก พระเจาปเตอร หมายม่ันปนมือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงาน

ไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลล่ีบรรจงสรางพระราชวังอยางปราณีตเนนการตกแตงภายใน เลือกใชโคมไฟระยา งานไม

แกะสลักและภาพวาดสีนํ้ามันเปนหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนนํ้าพุอันตระการตาและสวนพฤกษา

นานาพันธุ อิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเก็บภาพเปนท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปด ทางทัวรจะ

จัดหาสถานท่ีทองเท่ียวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง) 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม ปอมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เปนส่ิงกอสรางแรกสุดของเมือง  

St Petersburg  สรางในป ค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวยศิลปะแบบบารอกเพื่อใชเปน

ปอมปราการในการปองกันขาศึกรุกราน ต้ังอยูบน เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลักษณะเปนรูปทรง

หกเหล่ียม กําแพงเปนหินกออิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสรางข้ึนเม่ือ

ปค.ศ 1712 ดวยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรางเสร็จ

ในวันท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งช่ือวิหารแหงน้ีเพ่ือเปนเกียรติ์แด

นักบุญปเตอร และนักบุญปอลดเพ่ือเปนการเผยแพรศาสนา ความ

สูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเปนส่ิง กอสรางท่ีสูงท่ีสุด

ของเมืองและหามสรางสิ่งกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตง

ดวยศิลปะบารอกซึ่งนับวาแตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซท่ัวไป

วันที่ส่ี    พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ-ปอมปเตอร แอนด ปอลด – มหาวิหารเซนตไอแซค   -   

                  Bronze horseman -   เรือรบหลวงออโรรา  - โบสถหยดเลือด                    (B/L/D) 



   
                

และวิหารแหงน้ียังเปนท่ีเก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ เริ่มตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก 

จนกระท่ังถึงกษัตริยองคสุดทายของราชวงศ 

นําทานชมภายใน มหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรางในป ค.ศ. 1712 โดยมี

โดมทองเปนเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียงโบสถไมธรรมดา ซ่ึงตอมาไดรับการปรับปรุงเปนโบสถ

หิน และถูกสรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ที่ปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ีเปนวิหารท่ีมี

ความยิ่งใหญท่ีสุดของโลก พระองคจึงทุมเทท้ังกําลังคน และกําลังทรัพยอยางมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใช

ทองคําแผนปดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใชเวลา

กอสรางยาวนานถึง  40 ป ปจจุบันวิหารเซนตไอแซคไดรับการยกยองวาเปนวิหารทรงโดมท่ีใหญเปนอันดับ 3 ท่ี

งดงามท่ีสุดในโลก 

นําทานถายรูปกับ  ( Bronze horseman statue peter great) เปนอนุสาวรียแหงแรกของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก 

ติดกับแมนํ้าเนวา ดานหนาของโบสถเซ็นไอแซค ซึ่งกอสรางเปนอนุสาวรียของพระเจาปเตอรมหาราช ผูเปน

กษัตริยพระองคแรกท่ีได ขนานนามวา “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice 

Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

นําทานสูทาเรือพาณิชยโบราณ และถายรูปกับ เรือรบหลวงออโรรา (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือ

รัสเซียนาวี ไดชื่อวาเปนเรือรบท่ีเกาแกท่ีสุดในรัสเซีย โดยเปนเรือลาดตระเวนท่ีรับใชชาวรัสเซียมายาวนาน ตั้งแต

ครั้งสงครามรัสเซียกับญี่ปุนในป ค.ศ. 1904 -1905  เคยรวมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึงใชยิงปนเปน

สัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดูหนาวท่ีเซ็นตปเตอรสเบิรก ในการปฏิวัติสังคมนิยมท่ีนําโดยเลนิน เม่ือป ค.ศ.

1917 และยังเปนเรือท่ีโดยสารซารนิโคลัสท่ี 2 พรอมราชนิกุลคนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลท่ี 6 ในป 

ค.ศ.1911 ปจจุบันเรือออโรราไดปลดประจําการ กลายเปนพิพิธภัณฑลอยนํ้า 

นําท านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเลนๆวา โบสถหยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในป 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ีสอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูกอการราย บุตรชายในฐานะกษัตริยพระองคตอไปจึงสรางโบสถน้ีขึ้นเปนอนุสรณ เปนโบสถอันงดงามท่ีอยูขาง

คลอง Griboyedov โดยสรางขึ้นตามบัญชาของ “พระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3” เพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดา

คือ “พระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 2” ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมในบริเวณท่ีสรางโบสถน้ีข้ึนยอดของโบสถมีความ

สูง 81 ม. ตามป ค.ศ.1881 ท่ีส้ินพระชนม ภายในสามารถจุคนไดถึง 1,600 คน และใชเวลาสรางยาวนานกวา 24 

ป ภายในการตกแตงดวยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหินออนหลากสี ประดับ

ประดาดานใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถทรงหัวหอม   

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



   
                

 นําทานเดินทางเขาสูท่ี AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ  

........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟดวน  จากเซ็นตปเตอรสเบิรก สูมอสโคว(ตารางเดินรถอาจ

มีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกครั้ง)  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น เดินทาง สู  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเปนสถานท่ีสําคัญตั้งอยูกลางใจเมืองของมอสโควเปนจัตุรัส

ท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เปนสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดา

ของประเทศสังคมนิยม สรางดวยหินแกรนิต และหิน

ออน นับลานช้ินตอกลงบนพื้นจนกลายเปนลานหิน

โมเสกเปนพ้ืนท่ีลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน 

เปนท่ีต้ังของกิโลเมตรท่ีศูนยของรัสเซีย สังเกตุไดจากท่ี

พื้นถนนจะมีสัญลักษณเปนวงกลม และภายในวงกลมน้ี

เองก็จะมีนักทองเท่ียวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยน

เศษเหรียญขามไหลตัวเองไปดานหลังเพื่ออธิษฐานให

ไดกลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพื้นท่ีกวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาท่ีเปนสถานท่ี

จัดงานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวยสถานท่ีทองเท่ียว

อื่นๆ รายรอบอีกมากมายเชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย   

นําทานถายรูปดานหนาคูกับ มหาวิหารเซนตบาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปตยกรรมท่ี

กลายเปนสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว ดวยรูปทรงท่ีมี

ลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหงานสงางาม 

ขนาบขางดวยกําแพงเครมลิน สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานท่ี 4 

(Ivan the Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะ

เหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในป พ.ศ. 2095 

หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยป ออกแบบโดย

สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวย

ความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงาม

ของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวยการควักดวงตาท้ังสอง เพ่ือไมให

วันท่ีหา    SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนตบาซิล- GUM (B/L/D)

      



   
                

สถาปนิกผูน้ันสามารถสรางส่ิงท่ีสวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในครั้งน้ันของพระเจาอีวานท่ี 4 จึงเปนที่มาของ

สมญานามอีวานมหาโหด 

จากนั้นนําทาน ชอปปงตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุง

มอสโก แตมีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีใหเลือกซื้อกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถน

ท่ีหนึ่งที่มีสถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มีความสวยงามและ

โดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปดให บริการมากมายสําหรับให 

ผูท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปปงถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาท่ีน่ีอาจจะมีท้ังรูปลักษณ ภายในและภายนอก

ท่ีดูหรูหราโออา และท่ีสําคัญตั้งอยูบริเวณลานกวางในยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม 

มีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เส้ือผา ของใชในครัวเรือน สินคาท่ีมีชื่อมีย่ีหอ เครื่องสําอางค 

นํ้าหอม และสินคาท่ีเปนประเภทของท่ีระลึก ซึ่งมีใหเลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยูใกลกับ Izmailovo Royal Estate จึงเปนที่มา

ของชื่อ Izmailovsky ท่ีเปนช่ือของตลาดนัดแหงน้ีน่ันเอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่นาซื้อหาก็มี ตุกตาแมลูกดก เปน

ตุกตาไมเขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเปนชั้นๆจากตัวใหญไปจนเล็ก ในการซ้ือสินคาจากรัสเซียควรระวัง

การซื้อภาพวาดสีนํ้ามันเกาๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเกี่ยวของกับศาสนาไวใหมากๆ เน่ืองจากวามี

กฏหมายหามนําของเกาเหลานี้ออกนอกประเทศรัสเซีย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ไดเวลาอําลากรุงมอสโคว   จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินดามาเดียดาวา   

18.25 น.  ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975  

                    (มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

 07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 
 

วันท่ีเจ็ด    กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 

วันท่ีหก    IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา    (B/L/-)  
    (-/-/-) 



   
                

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสม 
 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

11-17 ส.ค. 

22-28 ก.ย. 
57,999 56,999 55,999 8,500 

10-16 ต.ต.61 
17-23 ต.ค.61 

64,888 63,888 62,888 7,000 

24-30 พ.ย.61 

05-10 ธ.ค.61 

22-28 ธ.ค.61 
56,888 55,888 54,888 7,000 

29ธ.ค.-04ม.ค.62 66,999 65,999 64,999 7,500 
 

เงื่อนไขในการจองทัวร  

งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

 ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

งวดท่ี 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  

 หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คา

ตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 



   
                

ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปด  

  หองพัก เปน 1TWN +1SGL  จะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางสําหรับโหลดใตทองเครื่อง สายการบินกาตาร ใหทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเปาถือขึ้น

เครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อัตราน้ีรวม               

คาต๋ัวเครื่องระหวางประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับ พรอมกรุป//รวมภาษีสนามบิน และธรรม

เนียมเช้ือเพลิง  

คาภาษีสนามบินทุกแหง คานํ้ามันและการประกันภัยทางอากาศ 

คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ท่ีระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน 

แจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด     

คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุไวในรายการ  

คามัคคุเทศกอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทาน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป ทางบริษัทประกันฯ จะชดใชคาสินไหม 

     ทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 

อัตราน้ีไมรวม     

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ     

คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 

คาอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 

คาพนักงานขนกระเปา ณ โรงแรม ซึ่งทานจะตองดแูลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

คาทิปไกดทองถิ่น 3  เหรีญ USD /ทาน X 6 วัน =18 USD 

คาทิปคนขับรถทองถิ่น 2 เหรียญ USD/ทาน X 6 วัน= 12 USD 

คาทิปหัวหนาทัวรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X 7 วัน = 21 USD 

รวมทิป  43 USD /ทาน/ทริป 

 



   
                

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบินตามท่ีเกิดขึ้นจริง ณ สายการบินน้ันๆ 

หากตั๋วเครื่องบินมีการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

คาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย 

น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน 

กําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชนสามารถเปดประตู

ฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย 

และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 25 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจงให

เจาหนาท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

กรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบินโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ หรือ

เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ 

เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองพิจารณา

แลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนท้ังหมดหรือบางสวน 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คนตาง

ดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 

ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพยสินของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ ไมวา

กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 



   
                

ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานท่ีทองเที่ยว ภาพใชเพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 

เน่ืองจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑท่ีตางกัน โดยสายการบิน มีกฎในการออกตั๋วกอนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแลว 

จะไมสามารถ เปลี่ยนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ต๋ัวได  

 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 

 

**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการ

จองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี** 


