
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มอสโคว ์- ซารก์อส 
ชมกรงุมอสโคว-์พระราชวงัเครมลิน-จตัรุสัแดง-ถ่ายรปูวิหารเซนตบ์าซิล 

สนุกสนานกบักิจกรรมสนัุขลากเลือ่นโดยเหล่าสนัุขฮสัก้ี 
ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้ากมุและตลาดสินค้าพ้ืนเมือง 

รบัประทานอาหารค า่ร้าน Hard Rock Cafe 
    โดยสายการบินไทย (TG)  

     
 

ก าหนดการเดินทาง 8-13 ก.พ. / 21-26 มี.ค. / 30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2563 
 

Nice of Russia 6 Days  



 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ - มอสโคว ์

11.00 น. นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ Row D  
 สายการบิน Thai Airways  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

14.00 น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974 
20.20 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอื

เดนิทาง รอรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนัน้รถโคช้รอรบัท่าน 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Milan Moscow หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสอง  มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโซกลนิกิ Sokolniki ตัง้อยู่ไม่ไกลจากกรุงมอสโควเ์พยีง 7 กโิลเมตร ซึง่เมอืงนี้ไดร้บั

ชื่อจากการเป็นบา้นของนกเหยีย่ว (Sokol ในภาษารสัเซยีแปลว่าเหยีย่ว) ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้ซารอ์เลก็ซีม่ิ
คาอโิลวชิ (พระราชบดิาของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช) ซึง่ชื่นชอบในการล่าเหยีย่ว ปัจจุบนัเป็นสถานทีใ่หช้าว
รสัเซยีมาท ากจิกรรมต่างๆ กนัมากมายทัง้ส าหรบัเดก็ๆ และผูใ้หญ่ ในช่วงหน้ารอ้นจะเตม็ไปดว้ยความเขยีว
ชอุ่มและดอกไมห้ลากสสีนั ในชว่งหน้าหนาวจะถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะหนา น าทา่นสนุกสนานกบั กิจกรรม
การนัง่ Dog Sledding หรอืสุนัขลากเลื่อนโดยสุนัขฮสัก้ี สนุขัสายพนัธพ์ืน้เมอืงของรสัเซยีหรอืไซบเีรยีน
ฮสักี ้จดัเป็นสนุขัขนาดกลาง ขนฟูแน่น จดัอยูใ่นกลุ่มสนุขัใชง้าน มตีน้ก าเนิดทางตะวนัออกของไซบี
เรยี เพาะพนัธุม์าจากสนุขัในวงศส์ปิตซ ์มลีกัษณะขน 2 ชัน้ฟูแน่น, หางรปูเคยีว, หเูป็นรปูสามเหลีย่มตัง้ชนั 
และลายทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ ไซบเีรยีนฮสักเีป็นสนุขัทีแ่ขง็แรง คล่องแคล่ว เตม็ไปดว้ยพลงั และยดืหยุ่น เป็น
คุณสมบตัทิีส่บืทอดจากบรรพบรุุษทีม่าจากสิง่แวดลอ้มทีห่นาวเยน็อย่างรุนแรงของไซบเีรยี และจากการ
เพาะพนัธุข์องชาวชุกช ี(Chukchi) ทีอ่าศยัอยู่ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเอเชยี สนุขัถูกน าเขา้มาในอ
ลาสกา้ระหว่างชว่งตื่นทองทีเ่มอืงโนม (Nome) และแพร่เขา้สูส่หรฐัอเมรกิาและประเทศแคนาดาในฐานะสนุขั
ลากเลื่อน ก่อนทีจ่ะเปลีย่นมาเป็นสนุขัเลีย้งตามบา้นในภายหลงัอย่างรวดเรว็ (ส าหรบัช่วงวนัที ่30 พ.ค. – 4 
ม.ิย. จะเป็นช่วงทีเ่ขา้สูฤ่ดรูอ้นของรสัเซยี ดงันัน้รายการจะปรบัเป็นไปเขา้ชมอารามช ีNovodevichy 
Convent แทน อารามชี Novodevichy Convent ทีส่รา้งในสมยัศตวรรษที ่16 และ 17 ในสถาปัตยกรรม
แบบบารอ็ค เป็นคอนแวนตเ์ก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ศนูยร์วมทางวฒันธรรมและศาสนาของกรุงมอสโคว ์และ
ยงัเคยเป็นทีค่มุขงัพระนางโซเฟียและเชือ้พระวงศฝ่์ายหญงิของราชวงศโ์รมานอฟ ปัจจุบนัเป็นสสุานส าหรบั
สภุาพสตรคีนส าคญัระดบัประเทศ และไดร้บัการจดัตัง้ใหเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นปี ค.ศ.1922)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบันครมอสโคว ์น าท่านชม จตัรุสัแดง Red Square ทีม่คีวามส าคญัในหน้าประวตัศิาสตร์

การเมอืงรสัเซยี เป็นสถานทีส่ าคญัตัง้อยูใ่จกลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตุัรสัทีส่วยงามทีส่ดุในโลก เป็น
สถานทีเ่กบ็ศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนยิม สรา้งดว้ยหนิแกรนิต และหนิอ่อน ดา้นหน้าจตุัรสัแดงนัน้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82#%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B9%8C_(%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

เป็นทีต่ัง้ของกโิลเมตรทีศ่นูยข์องรสัเซยี และมลีานกวา้งของจตุัรสัแดงนี้มพีืน้ทีก่วา้ง 695 เมตร ยาว 130 
เมตร ท าหน้าทีเ่ป็นสถานทีจ่ดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซยีมาหลายยุคหลายสมยั บรเิวณจตุัรสัแดงยงั
ประกอบไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆ รายรอบอกีมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลนิ พพิธิภณัฑ์
ประวตัศิาสตรร์สัเซยี และหา้งสรรพสนิคา้กุม เป็นตน้ ใหท้่านถ่ายรปูกบั วิหารเซน็ตบ์าซิล สญัลกัษณ์ของ
กรุงมอสโคว ์ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวคิ ทีปั่จจบุนัล่มสลาย
ไปกบัความยิง่ใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที ่4 จอมโหด ดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณ มี
ยอดโดม 9 ยอดหลากสสีนั สวยงาม จนนกัท่องเทีย่วเรยีกกนัว่า โบสถล์กูกวาด สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซยี
โบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev ทีห่ลงัจากสรา้งเสรจ็กถ็ูกควกัดวงตาทัง้สองขา้ง โดย
ค าสัง่ของพระเจา้อวีานที ่4 หรอืกษตัรยิอ์วีานผูโ้หดรา้ย ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี้
มาก จงึมคี าสัง่ใหป้นูบ าเหนจ็แกส่ถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพื่อไมใ่หส้ถาปนิกผูน้ัน้
สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านี้ไดอ้กี จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีห้่างสรรพสินค้ากมุ (Gum 
Department Store) ทีห่รหูรามากทีส่ดุในรสัเซยี แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่โลก  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
ของเศรษฐรีสัเซยี  ตวัอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรหูรา  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Milan Moscow หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสาม  มอสโคว-์ซากอรส์-มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซารก์อส Zagorsk หรอื Sergiev Posad เมอืงทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว ์
ห่างจากมอสโควป์ระมาณ 70 กโิลเมตร ซากอรส์เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญ่ทีส่ดุและเก่าแกเ่ป็นเมอืงที่
พบโดยการแสวงบญุของนกับุญเซอรเ์กอเยฟ โปสาด หรอืเซอรเ์จยีส แห่งราโดเนซในปีค.ศ.1354 เมอืงนี้
เปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญ่ทีส่ดุและเก่าแก่ทีส่ดุ ในครสิตศ์ตวรรษที ่ 
14-17 เป็นทีแ่สวงบุญทีศ่กัดิส์ทิธข์องประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอน
การวาดภาพไอคอน น าท่านชมโบสถเ์ก่าแกแ่ห่งซารก์อส ทีภ่ายในตกแต่งดว้ยภาพนกับญุ มแีทน่ส าหรบั
ประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทีส่ าหรบันกัรอ้งน าสวด ชัน้ล่างเป็นหอ้งครวัส าหรบัท าอาหารใหก้บัคนจน 
จากนัน้ชม โบสถอ์สัสมัชญั ทีส่รา้งเลยีนแบบโบสถท์ีพ่ระราชวงัเครมลนิ เขา้ชมภายในไดเ้ฉพาะช่วงฤดรูอ้น 
และชมโบสถโ์ฮลทีรนิติี ้สรา้งในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถแ์รกของเมอืงนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวั
หอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใชเ้สยีงภายในเป็นโบสถท์ีท่ าพธิ ีทา่นสามารถ
ร่วมสกัการะโลงศพของนกับญุเซอรเ์จยีสพรอ้มกบัประชาชนชาวรสัเซยีได.้.. จากนัน้มเีวลาใหถ่้ายรปูกบัหอ
ระฆงั หรอืจะรองน ้าจาก บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์กลบัไปเป็นศริมิงคล น ้าในบ่อเป็นน ้าธรรมชาต ิมเีรื่องเล่าว่า 
ชายตาบอดเดนิทางมาทีโ่บสถแ์ลว้คน้พบบ่อน ้าโดยบงัเอญิ หลงัจากน าน ้ามาลา้งหน้า ความศกัดิส์ทิธิก์ท็ าให้
ชายตาบอดสามารถมองเหน็ได ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงมอสโคว ์น าท่านแวะถ่ายรปูกบัอาคารทีเ่ป็นววิฒันาการของรสัเซยี เป็น

สญัลกัษณ์ใหม่แห่งประเทศรสัเซยีเลยกว็่าได ้ถ่ายรปูกบัตกึเกลยีว Evolution Tower อาคารระฟ้าบนย่านศนูย์
ธุรกจิของมอสโคว ์เป็นอาคารส านกังานสงู 55 ชัน้ มคีวามสงู 246 เมตรบนพืน้ทีร่วม 169,000 ตารางเมตร 
ไดร้บัการออกแบในกรุงมอสโควเ์พื่อใหม้รีปูร่างเหมอืน DNA ในอนาคต โดยไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวองักฤษ Tony Kettle และไดร้บัความรว่มกบัมหาวทิยาลยัเอดนิเบริก์ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2554 จนแลว้



 

 

 

 

 

 

เสรจ็ในปลายปี พ.ศ.2557 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรอืเลนินฮิลส ์Sparrow Hills” 
จุดชมววิทีม่องเหน็ทศันยีภาพของกรุงมอสโควทีอ่ยู่เบือ้งล่างไดโ้ดยทัง้หมด จงึท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรค
คอมมวินิสตใ์นอดตีเลอืกเนินเขานกกระจอกแหง่นี้เป็นทีต่ัง้บา้นพกัของตน ปัจจุบนัพืน้ทีด่งักล่าวเป็นทีต่ัง้ของ
มหาวทิยาลยัมอสโคว ์และเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโคว์ ใหท้่านถ่ายรปูกบัความสวยงามของอาคารหลกั
ของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในรสัเซยี โดยรปูแบบสถาปัตยกรรม
แบบสตาลนิทีเ่ป็นเอกลษัณ์ของการก่อสรา้งอาคารแบบรสัเซยี ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ในปี 1755 โดยมคิาอลิซอฟ 
นกัวชิาการรสัเซยีในช่วงเวลานัน้ มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการตัง้ชือ่ตามเขาในปี 1940   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง Hard Rock Cafe 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Milan Moscow หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี   มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวตัศิาสตร์

รสัเซยี ทีม่อีายุยาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหง่นครเคยีฟ เจา้ชายยรู ิ
โดลโกรกู ีมรีบัสัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีเ่ป็นเหมอืนหวัใจ
ของกรุงมอสโคว ์ตามความเชื่อของชาวรสัเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลนิ
เป็นพพิธิภณัฑ ์และทีต่ัง้สถานทีส่ าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราช
และสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ อกีมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงทีเ่ก่าแก่ส าคญัและใหญ่ทีส่ดุในเครมลนิ 
โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าทีม่มีาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพธิรีาชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจา้อวีานและ ชมระฆงัยกัษท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก (หมายเหตุ: จ ากดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ 4 
รอบเท่านัน้คอื 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันัน้กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายอย่าง 
เคร่งครดั)  จากนัน้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์ซึง่เป็นทีเ่กบ็สมบตัลิ ้าค่าของกษตัรยิร์สัเซยี อนั
ไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราชรถทองค า, เครื่องบรรณาการจากราชวงศต่์างๆ ในยุโรปรวมถงึไข่ 
อสีเตอรท์ีห่าชมไดย้ากยิง่ จากนัน้ชมโบสถอ์สัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อวีานชมระฆงัยกัษ์
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์Metro ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบั

สถาปัตยกรรมหลากหลายรปูแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกส ีหนิ
อ่อน ฯลฯ จนไดร้บัการยกย่องวา่เป็นสถานีรถไฟใตด้นิแหง่เดยีวในโลกทีม่ศีลิปะทีง่ดงามยิง่ และยงัเป็น
สิง่ก่อสรา้งทีช่าวรสัเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิหเ้หน็ถงึความยิง่ใหญ่ มปีระวตัศิาสตร ์ความเป็นชาตนิิยม 
และวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานีนัน้มคีวามแตกต่างกนัดว้ย ประตมิากรรม 
โคมไฟระยา้ เครื่องแกว้ หนิแกรนิต หนิอ่อน ลว้นแลว้แต่ปราณีตสวยงาม หากไดม้าเยอืนแดนหมขีาวแห่งนี้   

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนอารบตั (Arabat Street) ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตัง้แต่ศตวรรษที ่15 ในอดตี
เป็นทีอ่ยู่ของชนชัน้ขนุนาง และศลิปินทีม่ผีูอุ้ปถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัเป็นย่านทีพ่กั
ของสมาชกิระดบัสงูของพรรคคอมมวินิสต ์ปัจจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของ
รสัเซยี เป็นแหล่งของศลิปิน จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ เป็นตน้ **เพื่อความสะดวกในการเดิน
เล่นชมเมืองและเลือกชมเลือกซ้ือสินค้าพืน้เมืองต่างๆ อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ตาม
อธัยาศยั**  



 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Milan Moscow หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีห้า   มอสโคว ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม วิหารเซน็ต ์เดอะซาเวียร ์ สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่1 

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และแสดงกตญัญุตาแดพ่ระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จาก
สงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูน้ าพรรคคอมมวินิสต์
ในขณะนัน้ไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท์ิง้ เพื่อดดัแปลงเป็นสระว่ายน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994ประธานา 

 ธบิดบีอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้กีารก่อสรา้งวหิารขึน้มาใหม ่ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทัง้ประเทศ ซึง่จ าลอง
ของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์วหิารน้ีจงึกลบัมายนืหยดัทีเ่ดมิอกีครัง้โดยสรา้งเสรจ็สมบรูณ์และท าพธิเีมื่อ
วนัที ่19 สงิหาคม ค.ศ.2000 ปัจจุบนัวหิารน้ีใชใ้นการประกอบพธิกีรรมส าคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านถ่ายรปูบรเิวณสวนสาธารณะ Zaryadye Park สวนสาธารณะแห่งแรกทีส่รา้งขึน้ในกรุงมอสโควม์านาน

กว่า 50 ปีบนพืน้ทีก่ว่า 78,000 ตารางเมตรและสวนมติรภาพโซเวยีตทีส่รา้งขึน้ส าหรบัเทศกาลเยาวชนและ
นกัศกึษาในปี ค.ศ.1957 จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่ย่านตลาดอิสมายลอฟสก้ี Ismaylovsky Market 
ศนูยก์ลางการคา้ขายของทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงมอสโคว ์อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนิด 
ในราคาทีถู่กทีส่ดุ อาทเิช่น นาฬกิารสัเซยี, ตุ๊กตาแม่ลกูดกหรอืมาโตรชกา, ผา้คลุมไหล่, อ าพนั, ของทีร่ะลกึ
ต่างๆ และอื่นๆ อกีมากมาย  

17.30 น. น าท่านเตรยีมตวัเดนิทางสู ่สนามบิน โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์(เน่ืองจากการจราจรในกรงุมอสโคว์
ค่อนข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจ าเป็นต้องเผือ่เวลาในการ
เดินทางสู่สนามบิน 

22.00 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975 
 

วนัท่ีหก   สุวรรณภมิู 

10.50 น.  เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.. 
 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการ
เดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซีร่ีและได้มีการ 
ด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดการเข้าชมสถานท่ีและพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการทวัร์
ท่ีเดินทาง สถานท่ีใดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเข้าสถานท่ีอ่ืน

ทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้ กรณีท่ีไม่สามารถจดัทดแทนได้ 



 

 

 

 

 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  8-13 ก.พ. / 21-26 มี.ค. / 30 พ.ค. - 4 มิ.ย.2563 
 

Nice of Russia 6 Days / TG 
มอสโคว-์โซกลนิกิ-ซากอรส์ 

8-13 ก.พ. /  
21-26 มี.ค.63 

30 พ.ค.-4 มิ.ย.63 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 38,500 39,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 35,500 36,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน แบบเสรมิเตยีง 33,500 34,900 
พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 4,900 4,900 
ส าหรบัทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารอยูแ่ลว้มาเดนิทางรว่มคณะ 
ทา่นละ 

21,500 22,500 

 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน, ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท 

ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว-์กรุงเทพฯ รวมถงึค่า

เดนิทางไป-กลบัมอสโคว-์เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ ดว้ยรถไฟความเรว็สงู 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่25 
พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ   

 



 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในรสัเซยีและหวัหน้าทวัร ์ทีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,900 บาท 

(ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนคณะออกเดนิทาง)  
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าวซี่าส าหรบัชาวต่างชาต ิ
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของ

ท่านนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามที่

สถานทตูเรยีกเกบ็ (กรณีท่านทีต่อ้งยื่นวซี่า) 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้ (กรณีทีม่กีารท าวซี่า) แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 



 

 

 

 

 

 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป/รสัเซยี มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป/รสัเซยี รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
อาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณี
ท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  



 

 

 

 

 

 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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