
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซาร์กอร์ส | พระราชวงัเครมลิน | พิพิธภณัฑ์อวกาศ | พระราชวงัเปโตรวาเรส | พระราชวงันิโคลสั  

เดินทาง 09  - 16 เมษายน 63   ราคาเพียง 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์- เนินเขาสแปรโ์รว ์

07.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H,J 
สายการบนิไทย โดยมเีจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

10.30 น. ออกเดนิทางต่อสูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย TG974 
16.15 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์  ประเทศ

สหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 
ชัว่โมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้  
น าเดนิทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิ
ทีส่ามารถมองเหน็ทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ด้ทัง้เมอืงและสามารถมองเหน็ตกึสูงเจด็ตกึที่สรา้ง
ในสมยัสตาลนิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรอืเทยีบเท่า 



 

วนัท่ี 2 มอสโคว ์– รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN - เซนต์ปีเตอรเ์บิรก์ – พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพือ่เดนิทางสู่กรงุเซนต์ปีเตอรเ์บิรก์   

... น.  น าท่านขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 

... น.  เดนิทางถงึกรงุเซนต์ปีเตอรเ์บิรก์   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter 

Palace) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1 ,050 ห้อง 
สถานทีแ่ห่งนี้เคยใชเ้ป็นทีร่บัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของ
รชักาลที่ 5 ของไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย-รสัเซยี   
ปัจจุบนัพระราชวงันี้ได้ถูกใช้เป็น เขา้ชมพิพิธภณัฑ์เฮอร์
มิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทัง้
ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก เช่น ลโีอนาโด ดาวนิซี่, ปีกสัโซ, แรมบรนัด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  
จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดของโลกแห่งหนึ่ง 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทยีบเท่า   

วนัท่ี 3 เมืองปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ชมระบ าพ้ืนเมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเดนิทางสู่เมืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ พระราชวงัฤดูรอ้น เปโตรดวาเรสต์ 

(Peterhof Palace) ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระต าหนกัทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น Russian 
Versailles เป็นพระราชวงัที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน ้าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่
ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกบัประตมิากรรมที่วจิติร
งดงามอลงัการยิง่ หอ้งหบัต่างๆ ภายในพระราชวงัประดบัดว้ยทองค าอร่ามเรอืงพรอ้มภาพเขยีนที่
สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวตัิศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วย
พฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนน ้าพุอนัตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรัง่เศส 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมื องTsarskoye Selo ห รือ  เมื อ งพุช ก้ิน 

(Pushkin) เมืองนี้ เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของราชวงศ ์
และมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดขึ้นในวนัที่ 2 เมษายน ค.ศ.
1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูก



 

ควบคุมตวัจากกลุ่มของ คณะปฏิวตัิ ซึ่งกลายเป็นประวตัิศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุ ชกิ้นและ
ราชวงศ์ โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี น าเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) 
ภายในพุชกิ้นวลิเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของ
ศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลัง่ภายใน
ประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้องอ าพัน  (Amber Room)  ที่ทุกท่านจะต้อง
ประทบัใจ อสิระใหท้่านเดนิชมสวนอนัร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรัง่เศส หรอืช้อปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงได้
ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรสัเซีย ในพระราชวงันิโคลสั (Nicholas Palace) ที่
มชีื่อเสยีงในการแสดง การเตน้ร า การรอ้งเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาต ิตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่าน
จะสนุกสนาน และประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมบีรกิารอาหารว่าง อาทเิช่น ไข่ปลาคารเ์วยีร์ , 
ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 

ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรอืเทยีบเท่า  

วนัท่ี 4 
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภณัฑ์เรือรบออโรร่า – ถนน
เนฟสก้ี - (บินภายใน) กรงุมอสโคว ์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขงั

นกัโทษทางการเมอืงเป็นป้อมปราการทีส่รา้งขึน้พรอ้มๆ กบันครเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบนัใชเ้ป็น
สุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุกพระองค์  จากนัน้น าเข้าชมมหาวิหาร
เซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็น
ล าดบั 4 ของโลก ภายในมรีูปภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รปูเขยีนไอคอน โบสถ์ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนี้
เป็นทีน่ับถอืของชาวเมอืงอย่างมาก เนื่องจากครัง้หนึ่งตวัเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีน
ราบคาบไปทัง้เมอืง แต่มหาวหิารเซน็ต์ไอแซคแห่งนี้ น าท่านถ่ายรูปกบัพิพิธภณัท์เรือรบออโรร่า 
(Aurora Museum) เรอืประวตัิศาสตร์-ของรสัเซียที่ ที่มีประวตัิยาวนานรวมถึงการผ่านช่วงการ
ปฏวิตักิารเปลีย่นแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินิสตใ์นปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้
ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 ด้วย น าท่านต่อไปยงั ถนนชอ้ปป้ิงถนน เนฟสก้ี (Nevsky Prospect) 
โดยชื่อถนนนัน้ไดม้าจากเจ้าชายเนฟสกี้เป็นถนนย่านการคา้สายหลกัในเซนท์ปีเตอรเ์บริ์กใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของทีร่ะลกึ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรา้งขึ้นบนบรเิวณที่

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างเพื่อเป็น



 

อนุสรณ์แด่พระบดิา จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิเพื่อน าท่านเดนิทางกลบัไปยงักรงุมอส
โคว ์

 .... น. ออกเดนิทางสูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิ ….. เทีย่วบนิที.่.…..  
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.) 

... น. เดนิทางถงึกรุงมอสโคว ์
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ี 5 
ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลีทรินิต้ี – โบสถอ์สัสมัชญั – สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์- รบัประทาน
อาหารระหว่างล่องเรือแม่น ้าใจกลางกรงุมอสโคว ์

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสูเ่มืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนี้เปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะเมอืงซากอร์สไดเ้ป็น

ที่ตัง้ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 -17  เป็นที่แสวงบุญที่
ศกัดิส์ ิทธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพ
ไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิต้ี  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของ
เมอืงมยีอดโดมหวั หอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิ
ของนักบุญเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรทัธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ย
การจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถ์ทีม่คีวามสวยงามมากของ
เมอืง มกีารสรา้งในสมยัพระเจา้อวีานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลยีนแบบมหาวหิารอสัสมัชญัทีจ่ตุรสั
วหิารแห่งเคลมลนิ  ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถ์เก่าแก่ สรา้งใน
สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของ
พระสงัฆราชและที่ส าหรบันักรอ้งน าสวด หอระฆงั สร้างในสมยัของพระนางแคทเธอรนีมหาราช 
ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆงัที่จตัุรสัวหิารแห่งพระราชวงัเครมลนิ แต่ที่นี่สูงกว่าชม บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ 
(Chapel Over the Well)  ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากทีสุ่ดในโลก ดว้ยความโดด

เด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้
มาจากช่วง แรกสุดที่สตาลนิ ขึ้นมาเป็นผู้น าสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามา
ตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คอืลกัษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพื่อ
ระลกึถงึคุณความดขีองวรีบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปัน้ รปูหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาด
ประดบัลวดลายแบบโมเสก น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงมอสโคว ์ 



 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า สมัผสัความหรูหราของ Dinner 
Cruise by Radisson Blu รับ ป ระท าน อ าห าร
ระหว่างล่องเรือไปตามแม่น ้า Moskva ด่ืมด ่ารบั
บรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝัง่แมน่ ้าเป็นอกีหนึ่งประสบการณ์ที่
น่าประทบัใจ  

ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรอืเทยีบเท่า  

วนัท่ี 6 
มอสโคว์ – จตัุรสัแดง – วิหารเซนท์บาซิล – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑ์อาร์เมอรี่ – 
วิหารเซนต์ซาเวียร ์- ละครสตัว ์

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวง

ของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
การเงนิ การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มี
ประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้
เป็นเมอืงที่มปีระชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป  น าชม
จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่
เป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ของรสัเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา 
หรอืการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยัครสิต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัสถานที่แห่งนี้ใช้จดังาน
ในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัที่ระลึกสงครามโลกครัง้ที่ 2 
บรเิวณโดยรอบของจตัุรสัแดงเป็นทีต่ ัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อนัไดแ้ก่ วิหารเซนต์บา
ซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะ
รสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวเิออร์ ตัง้อยู่บนป้อมส
ปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทบัทมิ น ้าหนัก 20 ตนั ซึ่งพรรค
คอมมวินิสต์น ามาประดบั ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากมุ (GUM Department store) 
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้าจ าพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า 
เครื่องส าอาง น ้าหอมต่างๆมากมาย ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทบัของพระเจ้าซาร์

ทุกพระองค ์จนกระทัง่พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจุบนัเป็นที่
ประชุมของรฐับาลและทีร่บัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตัุรสัวหิาร ถ่ายรปูกบัโบสถ์
อสัสมัชญั โบสถ์อนันันซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอวีาน และเขา้ชมด้านในโบสถ์



 

อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถ์ทีส่ าคญัใชใ้นงานพธิกีรรมทีส่ าคญั เช่น การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของ
พระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จากนัน้ชมระฆงัพระเจ้าซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะ
สรา้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ดในโลกเพือ่น าไปตดิบนหอระฆงัแต่เกดิความ ผดิพลาดระหว่างการหล่อท าให้
ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่คีวามต้องการสรา้งปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลกทีย่งัไม่เคยมกีารใชย้งิ
เลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตนั (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถ์อสัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้
ชมดา้นใน) น าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์อารเ์มอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภณัฑท์ี่เก่าแก่ทีสุ่ด
ของรสัเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมสัโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็น
สถานที่เก็บสะสมของมคี่าที่ดทีี่สุดของรสัเซยีจากครสิต์ศตวรรษที่ 14  ถงึช่วงต้นครสิต์ศตวรรษที ่
20 พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึ่งในสามพพิธิภณัฑท์ีเ่กบ็รวบรวมทรพัยส์มบตัขิองพระเจา้แผ่นดนิที่
สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่องักฤษ และ อิหร่าน จากนัน้น าท่านเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร ์
(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวหิารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดใน
รสัเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้า
ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัว์แสนรูท้ี่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข 

ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบ่ง
การแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนี้ยงัมี
บรกิารถ่ายรปูกบัสตัวต์่างๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การ
งดการแสดงไมม่กีารแจง้ล่วงหน้า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 
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วนัท่ี 7 IZMAILOVO MARKET - พิพิธภณัฑอ์วกาศ – ถนนอารบตั – สนามบิน                                            

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า

พื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย , ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, 
อ าพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย จากนัน้น าท่านสู่เข้าพิพิธภัณฑ์อวกาศ (The 
Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจดัแสดงเกี่ยวกบัอวกาศ ยานอวกาศ กระสวย
อวกาศ รวมทัง้ดวงดาวต่างๆ ซึ่งพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ จะจดัแสดงเกีย่วกบัอวกาศ จกัรวาล ระบบสุรยิะ 
เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกบัอวกาศของรสัเซีย พร้อมด้วยประวตัิศาสตร์และการ
พฒันาของการเดนิทางขึน้สูอ่วกาศและดวงจนัทรต์ัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั สิง่จดัแสดงต่างๆ ไมว่่าจะ
เป็นก้อนหนิจากดวงจนัทร์ ชุดอวกาศ ชิ้นส่วนยานอวกาศ รวมทัง้สุนัขที่เคยขึน้ไปในอวกาศ และ 
อกีมากมาย  



 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านสู่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่าน

การค้า แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นค้าของที่ระลกึ รา้นนัง่เล่น รา้นอาหารมากมาย และยงัมศีิลปินมานัง่
วาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
18.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยสายการบนิไทย TG975 

วนัท่ี 8 กรงุเทพฯ 

07.30 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 
 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง We Go To Russia  
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 

8 วัน 6 คนื  โดยสายการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ท่ำน  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน  
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

วนัที ่09  – 16 เม.ย. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 47,040 5,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หาก

ไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) 

ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 



 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้ สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวน

วนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสายการ

บินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ ส าหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และค่าน า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 
23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (42 ดอลล่าร์สหรัฐ) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ดอลล่าร์สหรัฐ) 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 



 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการ
เรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน 
ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯ

ก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของท่าน  
ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ 
สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่า
ส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิ

ในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับ

การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


