
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ• สนามบินเชเรเมเตยีโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย                           (-/-/เยน็) 
09.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินาสุวรรณภูมิเคาทเ์ตอร์สายการบนิแอร์โรวฟรอต อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 

  7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES  

12.00 น. ออกเดินทาง (บนิตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี SU273 

  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 2 รอบ **ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 
 

 

 

 

 

 

 

 

19.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร ** เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจาก

เจา้หนา้ท่ี  น าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของยโุรป 

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัว่าเป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากเมืองหน่ึง 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พกั IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเบ้ืองต้นเท่านั้น โรงแรมคอนเฟิร์มจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนั

ก่อนวนัเดินทาง) 



 

วนัที่สอง           ซากอส • โบสถ์โฮลทีรินิตี ้• โบสถ์อสัสัมชัญ • บ่อน า้ศักดิ์สิทธิ์  • จตุัรัสแดง • มหาวหิารเซนต์บาซิล   
                                                                                                                                                  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส(Zagorsk)เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ห่างจากมอสโคว ไปทางทิศตะวนัตกเฉียง

เหนือประมาณ 70 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ช่ัวโมงคร่ึง) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ 
เป็นท่ีตั้ ง ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ โดยประวติัแรกเร่ิม ในปี ค.ศ.1354 นักบุญเซอร์เยฟโปสาด(SergiyeyPosad) หรือ 
เซอร์เจียส(Sergius) แห่งราโดเนซ(Radonezh) เดินทางมาแสวงบุญจนถึงเมืองน้ี และเลือกสถานท่ีน้ี
เพราะว่ามีความสงบ นกับุญเซอร์เจียสได้บ าเพ็ญเพียรจนบรรลุ สามารถรักษาคนไขใ้ห้หายได ้อีกทั้งใน
ยามทหารจะออกศึก ถา้มาขอพรก็จะชนะศึก ท าให้เป็นท่ีศรัทธาอยา่งมาก เมืองซาร์กอร์ส เป็นศูนยก์ลาง
ของคริสตศ์าสนา เน่ืองจากประกอบไปดว้ยสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ไดแ้ก่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โบสถ์โฮลีทรินิตี ้(Holy Trinity Monastery)ซ่ึงเป็นโบสถ์แห่งแรกของเมือง อีกทั้งยงัเป็นท่ีฝังศพของ
นกับุญเซอร์เจียสอีกดว้ย แต่เดิมโบสถห์ลงัน้ีสร้างดว้ยไม ้และหลงัจากท่ีมีการร้ือและขุดพ้ืนเพ่ือก่อสร้าง
เป็นโบสถปู์น ก็ไดขุ้ดไปพบกบัศพของนกับุญเซอร์เจียสซ่ึงไม่เน่าเป่ือยอยู่ขา้งใตน้ั้นดว้ย ปัจจุบนัลกัษณะ
ของโบสถแ์ห่งน้ีก็เป็นโบสถสี์ขาว มีหลงัคาเป็นยอดโดมสีทองอร่ามโดยเฉพาะเวลาตอ้งแสงอาทิตยจ์ะ
สวยงามมาก ส่วนภายในก็ยิง่มีความงดงามอลงัการดว้ยภาพเขียนแบบเฟรสโก(เขียนบนปูนเปียก) ทั้งบน
ผนงัและบนเพดาน อีกทั้งยงัมีภาพไอคอน หรือภาพวาดรูปนกับุญต่างๆ ประดบัอยูถึ่ง 5 ชั้น และมีโคมไฟ
ระย ้าสวยงามมากเม่ือออกมาจากโบสถ์ทรีนิ ต้ีแล้ว น าท่านมายงัโบสถ์อัสสัมชัญ (Aussumption 

Catherdral) โบสถส์ าคญัอีกแห่งหน่ึงท่ีน่ี โบสถห์ลงัน้ีช่ือเหมือนกบัโบสถอ์สัสมัชญัในเครมลิน แถมยงัมี
ลกัษณะคลา้ยกนัอีกคือเป็นอาคารสีขาว ช่องประตูหนา้ต่างท าเป็นวงโคง้ มียอดโดมหา้ยอด จะต่างก็ตรงท่ี
โบสถอ์สัสัมชญัท่ีเครมลินจะเป็นโดมสีทอง แต่ท่ีน่ีจะเป็นโดมสีน ้ าเงินมีลวดลายเป็นดาวสีทองดวงเลก็ มี
โดมตรงกลางเท่านั้นท่ีเป็นสีทอง ภายในโบสถแ์ห่งน้ีมีโลงศพของนักบวชส าคญัๆ อยูม่ากมาย มีภาพวาด
ไอคอน และโคมไฟระยา้สวยงามมากเช่นกนัเมื่อออกมาดา้นนอกโบสถอ์สัสัมชญัแลว้ จะพบหอระฆงั 
ท่ีตั้งสูงสง่าอยูข่า้งๆ มองไปทางดา้นหนา้ก็จะเห็นอาคารสามชั้นสีแดงสวยงาม นัน่ก็คือสุสานของพระเจ้า
ซาร์และครอบครัว และใกล้ๆ  กนันั้นก็จะเป็นบ่อน า้ศักดิ์สิทธิ์(Chapel over the well) ซ่ึงมีต านานว่าไวว้่า
มีชายตาบอดไดม้าลา้งหนา้ท่ีตาน ้ าแห่งน้ีแลว้ท าใหต้าท่ีบอดสามารถมองเห็นไดอี้กคร้ัง จึงมีผูค้นมากมายท่ี
ตอ้งการไดน้ ้ าจากท่ีน่ีไปด่ืมกินเพ่ือความเป็นมงคล ดงันั้นจึงมีการต่อน ้ าจากตาน ้ านั้นข้ึนมาเป็นน ้ าพุ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

จากนั้น ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานท่ีส าคญัใจกลางเมืองมอสโควส์ร้างในสมยัคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็น

ศูนยร์วมเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
และยงัถือไดว้่าเป็นจตุัรัสท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในโลกบริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ี

ส าคัญของประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถได้ชมอันได้แก่   มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s 

Catherdral) สถานท่ีท่ีซ่ึงถูกยอมรับว่าสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว์ จนไดรั้บการขนานนามว่า “โบสถ์

ลูกกวาด”สร้างข้ึนดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอ

สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบ
ชนะเหนือกองทพัมองโกลท่ีเมืองคาซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงท าใหเ้ป็น
ท่ีพอพระทยัของพระเจา้อีวานท่ี 4 เป็นอย่างมาก จึงมีค  าสั่งใหปู้นบ าเหน็จ แก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตา
ทั้งสองขา้งท้ิงเสีย เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิคผูน้ี้สามารถสร้างส่ิงสวยงามกว่าน้ีไดอี้ก การกระท าของพระองคใ์น

คร้ังนั้น ส่งผลใหทุ้กคนขนานนามว่า “พระเจา้อีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ชมหอนาฬิกาซาวเิออร์ (Saviour clock tower)ท่ีตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะแนวโกธิค ปลาย

ยอดถูกประดบัดว้ยดาว 5 แฉกท่ีท ามาจาก ทบัทิม โดยพรรคคอมมิวนิสตเ์ป็นผูป้ระดบัในปี ค.ศ.1995 

น าท่านเขา้ชม และชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ 

เมืองมอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.1895ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า จ  าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตวแ์สนรู้ และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว ์

Circus Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสตัวท่ี์ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดี หลงัจากจบการ
แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสตัวแ์สนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย  

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

**กรณลีะครสัตว์งดการแสดง ซ่ึงบางกรณงีดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นไปทางระบบการจดัการทาง 

ประเทศรัสเซียของคณะละครสัตว์  ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่วนนีใ้ห้ 1000 บาท** 

ที่พกั IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเบ้ืองต้นเท่านั้น โรงแรมคอนเฟิร์มจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนั

ก่อนวนัเดินทาง) 

วนัที่สาม พระราชวงัเคลมลนิ • โบสถ์อสัสัมชัญ • พพิธิภัณฑ์อาเมอร่ีแชมเบอร์ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
Ostankino Tower • Moscow Metro • ถนนอารบัต           (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น ชมความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว์ ซ่ึงถือเป็นเมืองหลวงของประเทศสหพนัธรัฐรัสเซียท่ี

ยิง่ใหญ่ น าท่านเขา้ชมพระราชวงัเคลมลนิสญัลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดก าเนิดของ

ประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาท่ีน่ีเปรียบเสมือนหวัใจของ

กรุงมอสโคว ์อีกทั้งยงัเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรง 
เสด็จไปประทบั ณ พระราชวงัเซนตปิ์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือว่าท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตยข์องพระเจา้ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภณัฑ ์ท่ีส าหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ ชมโบสถอ์สัสมัชญั  
วิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในเคลมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสร้างทบัลงบน
โบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชเ้พื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์
ตั้งอยู่อยู่ในเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงท่ีไม่
ควรพลาดชม ไดแ้ก่ มงกุฎทองค าของราชวงศ์
โมโนมาคจกัรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาค
ไดพ้ระราชทานมงกุฎน้ีใหก้บัเจา้ชายวลาดิมีร์ 
โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 
700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ท าจากทองค า
ประดบัดว้ยขนเสือเซเบิล (Sable) และอญัมณี
ล ้าค่าต่างๆมากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถ์
อสัสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดในเครมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้าง
ทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อน แลว้ใชเ้พื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทาง



 

ศาสนา ชมระฆงัพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอย่างผลงานศิลปะช้ินโตอนั
เล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนัใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดให้ผูค้นมาเยี่ยมชม ลองมาดูดว้ยตา
ตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาดอนัมหึมาของท่ีน่ี 

จากนั้น น าท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankinoใหคุ้ณไดเ้ห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง  
 ในขณะเดียวกนัก็ท าหน้าท่ีออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จ  านวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย เดินทาง

ไปท่ีจุดชมวิวของหอส่งสัญญาณน้ีเพ่ือรับชมความบันเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่ง
สญัญาณน้ีโดดเด่นอยูบ่นเสน้ขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารท่ียนือยูด่ว้ยตวัเอง

ท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอน้ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้  าโซเวียต Nikita 
Khruschevไดท้ าการปรับเปล่ียนไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ีท าใหส้ถาปนิกผูน้ี้วางหมวก
ไวใ้ตหิ้นท่ีฐานหอเพื่อเป็นสญัลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้  า ยืนท่ีฐานเพื่อช่ืนชมขนาดอนัน่าประทบัใจ
ของโครงการท่ีมีตน้ทุนสูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

เที่ยง น าท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานม้ืออาหารสุดหรูที่ท่านจะได้สัมผัสกับ

บรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

**หมายเหตุ**  เน่ืองจากตกึ OSTANKINO TOWER ไม่อนุญาตให้  เด็กที่มอีายุต า่กว่า 7 ปี ขึน้ไปด้านบนตกึได้ 

ดังนั้น  โปรแกรมนีจ้งึขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ ลูกค้าที่มอีายุตั้งแต่ 7 ปี ขึน้ไป  /  ในกรณทีี่มเีดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เดินทาง 

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงร้านอาหารทีม่รีะดับเทียบเท่าให้แทน** 

** หากทางตกึมกีารจ ากดัจ านวนผู้ขึน้ชมทางทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลร้านอาหารโดยจะแจ้งให้ทราบก่อน

เดินทาง เน่ืองจากเป็นนโยบายทางตกึ ซ่ึงทางทัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 

ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro)ต่ืนตากบัการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยกีบั

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อน จากนั้น น าท่านเดินทางไปยงั  

ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางของแหล่งประวติัศาสตร์และถือว่าเป็นหน่ึงใน

ยา่นโบราณท่ีสุดของมอสโคว ์ท่ีมีช่ือปรากฏในประวติัศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 โดยตลอดความยาว 
1.8 กิโลเมตร ท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปิน
อินด้ี ท่ีมาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใครยอมใคร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่มืองมอสโคว์ 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเบ้ืองต้นเท่านั้น โรงแรมคอนเฟิร์มจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนั

ก่อนวนัเดินทาง) 

วนัที่ส่ี พระราชวงัซาริสซีโน่ • ตลาดอสิไมโลโว่ • มหาวหิารเซนต์เดอะซาเวยีร์ • สนามบินเชเรเมเตยีโว      
                                                                                                                                               (เช้า/กลางวนั/-) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 



 

จากนั้น น าท่านชม พระราชวังซาริสซีโน่ (Tsaritsyno Palace) ท่ีสร้างข้ึนโดยพระเสาวนียข์องพระนางแคทเธอรี

นมหาราชินีในปี 1775 เพื่อใช้แปรพระราชฐานและพ านักในระหว่างท่ีอยู่กรุงมอสโคว์ออกแบบโดย
สถาปนิก VASILY BAZHENOV ท่ีออกแบบให้ตวัวงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้เช่ือมต่อโดยหอคอย 8 หอท่ี
ก่ออิฐแดงเปลือยตดักบักรอบบวัค้ิวบานประตูและหนา้ต่างสีขาวประดบัประดาดว้ยยอดแหลมรายลอ้มไป
ดว้ยความร่มร่ืนของมวลหมู่ไมน้านาพรรณและสระน ้ าขนาดใหญ่ท่ีแบ่งสดัส่วนของสวนน ้ าพุสวนดอกไม้

เกาะกลางน ้ าและสะพานขา้มเนิน คูคลองสวยงามลงตวัพระราชวงัไดท้ าการบูรณะซ่อมแซมโดยผูว้่าการ
กรุงมอสโคว์เมื่อปี ค.ศ.2004 เพื่อใชเ้ป็นแหล่งสนทนาการพกัผ่อนหย่อนใจและตัวพระราชวงัใชเ้ป็น
พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงนิทรรศการศิลปวตัถุท่ีมีมากกว่า 300,000 ช้ิน อาทิเช่น หอ้งภาชนะท่ีท าดว้ยกระเบ้ือง, 
หอ้งทรงอกัษร, หอ้งภาพเขียนสีน ้ ามนั ,หอ้งโถงบลัลงักสี์ทองอร่าม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market)ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่าอนัลือช่ือ ของ
ประเทศรัสเซียหรือจตุจกัรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของท่ีระลึก และของเก่า 



 

ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตั้งอยูท่ี่สถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทางตะวนัออกของกรุงมอส
โคว ์เรียกไดว้่า ราคาถูกท่ีสุด และยงัมีให้เลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้อิสระแก่ท่านไดเ้ดิน
เท่ียวชมและเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

 
 
 
 

 

 
 

 

จากนั้น ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวหิารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)เป็นวิหาร

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย 

สร้างข้ึนในสมยัของพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ ท่ี 1เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่
พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนตเ์ดอะซาเวียร์ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 45ปีในสมยัของส
ตาลิน เคยสั่งให้ทุบท าลายมหาวิหาร
แห่งน้ี จนกระทัง่ในสมยัประธานาธิบดี
บอริสเยลซิน จึงได้มีการบูรณะข้ึนมา

อีกคร้ังหน่ึงด้วยเงินบริจาคและพลัง
ความศรัทธาของผูค้น ดงันั้นท่ีน่ีจึงเป็น
ท่ีรักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน 
มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึงกลายเป็น
สถานท่ีศัก ด์ิ สิท ธ์ิในการประกอบ

พิ ธี ก ร รม ท่ีส า คัญ ร ะดับ ช า ติ ท า ง
คริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 



 

*** หมายเหตุ หากวนัและเวลาที่จะเข้าชมมพีธิีกรรมทางศาสนาภายในวหิารจะไม่สามารถเข้าชมได้ โดยทางทัวร์จะไม่

สามารถทราบล่วงหน้าเน่ืองจากเป็นการจดัการของทางโบสถ์ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การถ่ายรูปชมบริเวณด้านนอก ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว*** 

จากนั้น  ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่ สนามบินเชเรเมเตียโวมอสโคว 

20.10 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินแอโรวฟรอท(SU) เที่ยวบินที่ SU 272 

วันทีห้่า สนามบนิสุวรรณภูม ิ • กรุงเทพฯ  
10.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

.........................................................................................................................  

หมายเหตุ : หากสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆในรายการมีการปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏิบัตกิาร

ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนีลู้กค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

** คณะเดนิทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 
 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์....รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 5 วนั 3 คืน  
บินตรงโดยสายการบิน AREOFLOT (SU) 

เร่ิมเดนิทาง  กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบนิ ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

10 เม.ย. 63 14 เม.ย. 63 SU273/SU272 42,900 42,900 41,900 6,000 

11 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 SU273/SU272 42,900 42,900 41,900 6,000 

12 เม.ย. 63 16 เม.ย. 63 SU273/SU272 42,900 42,900 41,900 6,000 

13 เม.ย. 63 17 เม.ย. 63 SU273/SU272 43,900 43,900 42,900 6,000 



 

อัตราค่าบริการรวม 
ตัว๋เคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Class ไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ  

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ช้ันประหยดั   
ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิ การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 USD/ ท่าน 
 
 
 
 



 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิก
การเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อน
การเดินทาง 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทาง 30
วนั มฉิะนั้น ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย : 

 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 กรณทีี่ท่านมเีดินทางบนิภายในประเทศและต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบนิ, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุก
กรณ ี

 

โรงแรมที่พกั 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       
ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) ซ่ึงท่านจะต้องช าระค่าพกัเดี่ยวเพิ่ม เน่ืองจากบาง



 

โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตยีงพับเสริมซ่ึงไม่สะดวกสบายในการพัก **กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองแบบ 3 
ท่านหากลูกค้าพงึพอใจทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขของห้องพกัดังกล่าว**  

 โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นห้องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้อง ห้อง Double จะมีน้อยมากในแต่ละ
โรงแรมและส่วนใหญ่กจ็ะเป็นลกัษณะการน าเตยีงมาชิดกนัให้เป็น Double หากลูกค้ารีเควสพกั Double ทางบริษัท
ฯจะไม่รับรองเร่ืองห้องให้เน่ืองจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถล้อคห้องพักได้จึงขึ้นอยู่กับการ
จดัการของทางโรงแรมเป็นหลกั ทั้งนีลู้กค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ 
Twin/Doubleอาจจะไม่ตดิกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณมีีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง เพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 
 

อาหาร 

 อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์จะจดัทั้งอาหารจนีและอาหารท้องถิ่น และอาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวช่ัน ซ่ึงรสชาติ
จะเป็นไปตามสไตล์รัสเซีย อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางม้ือ  
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯ มสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้) หนังสือเดินทางห้ามขาด ห้ามช ารุด ห้ามเปียกน า้ ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่าง
อ่ืนที่ไม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ ส าคญัอย่างยิง่ ไม่เช่นนั้นพาสปอร์ตของท่าน
จะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆได้ทุกกรณ ี

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลกิบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่



 

กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ 
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนัหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับ
ราคาตัว๋ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน า้เงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


