


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดโมเดโดโว	-	แมน้ํามอสคาวา

พักที่
Vega
Hotel
Moscow
หรือ
ระดับ
ใกล
เคียงกัน
4	ดาว

2
มอสโคว	-	พระราชวังเครมลิน	-	จตุรัสวิหาร	/	ฮีโรสแคว	-	โบสถอันนันซิเอชั่น	-
โบสถอารคแอนเจลไมเคิล	-	หอระฆังอีวาน	-	โบสถอัสสัมชัญ	-	ปืนใหญพระเจา
ซาร	-	พิพิธภัณฑอารเมอรี่	-	จัตุรัสแดง	-	วิหารเซนตบาซิล	-	หางกุม	-	อนุสรณ
สถานเลนิน	-	ถนนอารบัต

พักที่
Vega
Hotel
Moscow
หรือ
ระดับ
ใกล
เคียงกัน
4	ดาว

3 เมืองซากอรส	-	โบสถโฮลีทรินิตี	-	โบสถอัสสัมชัญ	-	บอน้ําศักดิส์ิทธิ	์-
IZMAILOVO	MARKET	-	การแสดงละครสัตว	เซอรคัส

พักที่
Vega
Hotel
Moscow
หรือ
ระดับ
ใกล
เคียงกัน
4	ดาว

4 สแปรโรวฮิล	หรือ	เลนินฮิลส	-	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	-	วิหารเซ็นต
เดอะซาเวียร	-	สนามบินโดโมเดโดโว

5 สนามบินสุวรรณภูมิ

23	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿5,000

30	พ.ค.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿5,000

6	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿5,000



ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา	-	ชวงบาย
08.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศประตู	4

เคานเตอร	D	ของสายการบินไทย	Thai	Airways	เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร	ติดแท็กก
ระเปา
10.10	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินโดโมเดโดโว	Domodedovo	กรุงมอสโคว	ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย	สาย

การบิน	สายการบินไทย	Thai	Airways	โดยเทีย่วบิน	TG974
15.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดโมเดโดโว	กรุงมอสโคว	ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย	หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
นําทานลองเรือชมความงาม	สองฝ่ังแมน้ํา	Moskva	ซึ่งเป็นแมน้ําสายหลักสําคัญของกรุงมอสโควใหทานได

สัมผัสพรอมดื่มดํ่ ากับบรรยากาศริมสองฝ่ังแมน้ําที่สวยงาม

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนูอาหารจีน
หลังทานอาหารคํ่านําทานเดินทางเขาสูที่พักแรม	พักผอนตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก:	Vega	Hotel	Moscow	หรือระดับใกลเคียงกัน	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

ลองเรือชมทัศนียภาพงดงามและชมสถาปัตยกรรมตางๆ	ในแบบสตาลินบนส
องฝ่ังแมน้ํามอสโควหรือแมนามอสคาวา	แมน้ําสายหลักของกรุงมอสโคว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนูอาหารจีน
	พักที่	Vega	Hotel	Moscow	หรือระดับใกลเคียงกัน	4	ดาว



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเที่ยว	ชมเมืองมอสโคว	(Moscow)	เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นเมืองเป็นศูนยกลางของ

ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ	การเงิน	และการศึกษา	เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป
นําทานเขาชม	พระราชวังเครมลิน	(Grand	Kremlin	Palace)	สรางขึน้มาพรอมกรุงมอสโคว	เป็นสถานที่

เกาแกที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค	จนกระทั่งพระเจาซารปีเตอรมหาราชทรง
ยายไปนครเซนตปีเตอรสเบิรก	ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
จากน้ันนําทานสู	จัตุรัสวิหาร	ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ	โบสถอันนันซิเอชัน่	โบสถอารคแอน

เจลไมเคิล	หอระฆังอีวาน	และเขาชมโบสถอัสสัมชัญ	ซึ่งเป็นโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ	เชน
การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก	ของพระเจาซารทุกพระองคจากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนาง
แอนนา	ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ	ผิดพลาดระหวาง
การหลอทําใหระฆังแตก
ชม	ปืนใหญพระเจาซาร	ที่มีความตองการสรางปืนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย	ทําดวย

บรอนซน้ําหนัก	40	ตัน	(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน)
นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑอารเมอรี	่(The	Kremlin	Armory	)	เป็นที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่	เป็น

พิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย	ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษ
ที่	14	ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่	20	และเป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของรัสเซียดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานชม	จัตุรัสแดง	(Red	Square)	ลานกวางใจกลางเมือง	สรางดวยหินแกรนิตและหินออน	ตอกลงบนพื้น

จนกลายเป็นลานหินโมเสกที่มีความสวยงาม	เป็นเวทีศูนยกลางของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซียเชนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา	หรือการประทวงทางการเมืองตางๆ	สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่	17
ปัจจุบันสถานที่แหงน้ีใชเป็นสถานที่จัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ	เชน	วันปีใหม	วันชาติ	วันแรงงาน	และวันที่
ระลึกสงครามโลกครั้งที่	2	บริเวณใกลๆจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุมสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกดวยอยาง
วิหารเซนตบาซิล(Saint	Basil's	Cathedral)	ประกอบดวยยอดโดม	9	ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส	สรางดวย

ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย	Postnik	Yakovlev	ถือเป็นหน่ึงในสัญลักษณของ	กรุงมอสโก
ประเทศ	รัสเซีย	สรางโดยกษตัริยอีวานจอมโหด	(Ivan	the	Terrible)	เพื่อฉลองชัยชัยเหนือพวกมองโกลที่กรีทัพ
มาจนเมืองคาซาน	(Kazan)	เมื่อปี	1552	ผลจากชัยชนะครั้งน้ีทําให	ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศไดเป็น
ปึกแผน	ชม	หอนาฬิกาซาวิเออร	ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา	เป็นศิลปะโกธิค	บนยอดมีดาวแดง	5	แฉกที่ทํามา
จากทับทิม	น้ําหนัก	20	ตัน	ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อปีค.ศ.1995
นําชมและ	ชอปป้ิงหางสรรพสินคากุม	(GUM	Department	store)	เป็นหางหรูกวางใหญหลายชั้น	ชม

สถาปัตยกรรมที่เกาแก	สรางในปีค.ศ.1895	จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม	เสื้อผา	เครื่องสําอาง	น้ําหอม	ที่
ราคาจะคอนขางสูง	ชมอนุสรณสถานเลนิน	ที่เก็บศพที่สรางดวยหินออนสีแดง	ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทน
หินมีโลงแกวครอบอยู
จากน้ันนําทานสู	ถนนอารบัต	(Arbat	Street)	เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ	1	กม.	เป็นทั้งยานการคา	แหลง

รวมวัยรุน	รานคาของที่ระลึก	รานน่ังเลน	รานอาหารตางๆมากมาย	และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน	รูปลอ
เลียน	และศิลปินเลนดนตรีเปิดหมวกอีกดวย	อิสระเลือกชม	ชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนูอาหารจีน
หลังทานอาหารคํ่านําเขาสูที่พักแรม	พักผอนตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก:	Vega	Hotel	Moscow	หรือระดับใกลเคียงกัน	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การ
ศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา	ซึ่งในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป[ตองการอางอิง]	และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยัง
ไมลมสลาย	กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย

ตั้งอยูที่กรุงมอสโค	ประเทศรัสเซีย	สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา
ภายในมีพระราชวัง	หอคอย	และปอมปราการ	ซึ่งในอดีต	เป็นที่ประทับของ
พระเจาซารกษตัริยแหงราชวงศรัสเซีย

Cathedral	Square	จะเห็นโบสถสไตล	คริสเตียน	ออโทดอก-รัสเซี่ยน	ติด	ๆ	กับ
Cathedral	Square	เป็นวังหลัก	The	Great	Kremlin	Palace	กอสรางในยุคหลัง
อายุรอยกวาปี	ภายในมีหองหรู	ๆ	มากมาย	Cathedral	Square	ตรงกลางเป็น
Great	Bell-Tower	อายุ	500	ปี	ทางขวาคือ	Cathedral	of	Archangel	Michael
ศิลปจากยุคเรเนซองผสมโดมหัวหอมสไตลรัสเซี่ยนอายุ	500	ปี	เป็นที่เก็บพระ
ศพยของซารและราชวงศ	47	พระองค	รวมถึงซารอีวานจอมโหด,	ซารใน
ราชวงศโรมานอฟ

เป็นวิหารสวนพระองค	ใชสําหรับงานพระราชพิธีอภิเษกสมรส	ของพระเจาอี
วานที่	3	มหาราช	หรือของกษตัริยของรัสเซีย

เป็นคริสตจักร	ออรโธดอก	ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน	กรุงมอสโก	ใน
รัสเซีย	ถูกสรางขึน้ระหวางคศ.	1505	และ	1508	ภายใตการดูแล	ของ
สถาปนิกชาวอิตาเลียน

เป็นหอระฆังที่สรางขึน้จากหิน	สูงที่สุดในหมูตึก	Kremlin	สรางขึน้มาเพื่อโบสถ
ในระแวกน้ันไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง	โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิ
ตาลี่



วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบน
โบสถใไมเกาที่มีมากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมปอมปืนใหญ,
หอระฆังพระเจาอีวานและชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก

ตั้งแตศตวรรษที่	10	พระเจาอีวาน	ไดให	Andrey	Shchokov	ซึ่งมีอาชีพเป็นชาง
หลอ	ที่เกงที่สุดในยุคน้ัน	ทําการออกแบบอาวุธ	โดยใหออกแบบปืนที่ใหญที่สุด
ในโลก

ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานที่เก็บสมบัติลํ้ าคา
กวา	4,000	ชิ้น	เชน	อาวุธตางๆ	เครื่องปองกันตัว	หมวก	เสื้อเกราะที่ใชรบใน
สมรภูมิ	เครื่อง	เงิน	ทอง	เพชรพลอยเครื่องทรงของกษตัิยพระเจาซารและซารี
นาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารพื้นเมือง

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก	จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลาง
กรุงมอสโกและทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออก
จากจัตุรัสแดงแหงน้ี	ชื่อจัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา	คําวา	แดง	ในชื่อจัตุรัส	มา
จากสีของคอมมิวนิสต	หรือสีของอิฐในบริเวณน้ันที่เป็นสีแดง	แตแทจริงแลวชื่อ
จัตุรัสแดง	มาจากภาษารัสเซียคําวา	ซึ่งในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา
สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย	ตั้งอยูที่จัตุรัสแดง	กรุงมอสโก
ประเทศรัสเซีย	สรางขึน้เพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล	ผลจากชัยชนะ
ครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถรวมชาติไดเป็นปึกแผน	จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึน้
เมื่อปี	ค.ศ.	1555

หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก	มีสินคาอยางหลากหลายชนิด	หาง
สรรพสินคากุม	หรืออีกสถานที่หน่ึงที่มีสถาปัตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ีมี
ความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง	3	ชั้น	มี
รานคาเปิดให	บริการมากมายสําหรับใหผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปป้ิง
ถึง	200	รานคาดวยกัน



ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

เป็นที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง	ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมี
โลงแกวครอบอยู	ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน	นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผู
ยิ่งใหญของสหภาพโซเวียต	พรรคคอมมิวนิสตไดเปลี่ยนชื่อเมืองสําคัญคือนคร
เซนตปีเตอรสเบิรก	มาเป็นเมืองเลนินกราดเมื่อ	ค.ศ.1924	เพื่อเป็นเกียรติแก
เขา	แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต

ถนนอารบัต	เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของ	Moscow	ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต
ศตวรรษที่	15	ในประวัติเมืองมอสโก	บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี
1493	ในสมัยศตวรรษที่	16	ในรัชสมัยกษตัริยอีวานจอมโหด	ถนนสายน้ีเป็นที่
อยูอาศัยของตํารวจลับ	ถนนอารบัตเป็นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม	น่ันก็คือ
สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต	ประมาณปี	1985	ถนนอารบัตไดกลาย
เป็นถนนคนเดิน	ตอมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รูจัก	และคึกคักที่สุด	เพราะเป็น
แหลงชุมนุมศิลปิน	จิตรกร	รานขายของที่ระลึก	รานกาแฟ	ศูนยวัฒนธรรม	โรง
ละคร	เป็นตน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนูอาหารจีน
	พักที่	Vega	Hotel	Moscow	หรือระดับใกลเคียงกัน	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	เมืองซารกอรส	(Zagorsk)	เปรียบเสมือนเป็นเมืองโบราณ	เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุด

และเกาแกที่สุด	ในคริสตศตวรรษที่	14-17	เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิส์ิทธิข์องประเทศ	เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ	สอน
การรองเพลงทางศาสนา	สอนการวาดภาพไอคอน	เป็นวิทยาลัยสงฆ
ชมโบสถโฮลีทรินิตี้	(Holy	Trinity	Monastery)	เป็นโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว	หอมสีทอง	ภายใน

ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน	5	ชั้น	มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของ
ทาน	ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ
ชม	โบสถอัสสัมชัญ	(Assumption	Cathedral)	เลียนแบบจากมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแหงเคลมลิน

โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง	มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อปี	ค.ศ.	1559-1585	ภายในตกแตงดวย
ภาพเฟลสโกและภาพไอคอน	5	ชั้น	โบสถเกาแก	สรางในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช	ภายในตกแตงดวยภาพ
นักบุญ	มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนักรองนําสวด	หอระฆัง	สรางในสมัยของพระ
นางแคทเธอรีนมหาราช	ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน	แตที่น่ีสูงกวา	ชม
บอน้ําศักดิส์ิทธิ	์(Chapel	Over	the	Well)	ที่ซึมขึน้มาเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	เมนูอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางกลับ	มอสโคว	จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกราคาถูก	บริเวณตลาดนัดหนา

โบสถ	โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก	ซึ่งมีใหเลือกมากมายหลายแบบ
นําทานสูตลาด	IZMAILOVO	MARKET	ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ	อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง

นานาชนิด	ในราคาที่ถูกที่สุด	อาทิเชน	นาฬิการัสเซีย,	ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา	(Matryoshka)	เป็นตุกตา
ของรัสเซียที่เรียงซอน	ๆ	กันหลายตัว	ชื่อน้ีแผลงมาจากชื่อสตรีภาษารัสเซีย	วา	"มาตรีโยนา"	หรืออาจจะถูกเรียก
วาตุกตาคุณยาย	ตุกตาแมลูกดกชุดหน่ึง	ประกอบดวยตุกตาไมหลายตัวเรียงซอนกันอยูขางใน	หรือเลือกซื้อผา
คลุมไหล,	อําพัน,	ของที่ระลึกตางๆ	และอื่นๆอีกมากมาย



ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	เมนูอาหารจีน
หลังทานอาหารเย็นนําทาน	ชมการแสดงละครสัตว	(Circus)	เป็นการแสดงของสัตวแสนรูที่ไมควรพลาด

เชน	สุนัข	ลิง	นก	ฯลฯ	รวมทั้งมายากล	กายกรรมไตลวด	และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ	แบงการ
แสดงออกเป็น	2	ชวง	ชวงแรก	45	นาที	พัก	15	นาที	และชวงหลังอีก	45	นาที	จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตว
ตางๆ	และมีของที่ระลึกดวย
ทีพ่ัก:	Vega	Hotel	Moscow	หรือระดับใกลเคียงกัน	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองซากอรส	ชื่อน้ีเป็นชื่อตั้งแตสมัยโซเวียต	เป็นเมืองที่ดังทางเรื่อง
อุตสาหกรรม	และ	มี	1	ใน	4	อาคารทางดานศาสนาที่สําคัญที่สุดในรัสเซีย	ซึ่ง
ถูกสรางขึน้มาเพื่อสู	ตึกจาก	Kremlin

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส	สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง
ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน	5	ชั้น	และมีโลงศพเงินของ
นักบุญเซอรเจียสอยูภายใน

วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบน
โบสถใไมเกาที่มีมากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมปอมปืนใหญ,
หอระฆังพระเจาอีวานและชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก

มีเรื่องเลามาวา	มีชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ	แลวคนพบบอน้ําโดยบังเอิญ
หลังจานําน้ํามาลางหนา	ความศักดิส์ิทธิของบอน้ําทําใหชายตาบอดมองเห็น
ได	น้ําในบอน้ีซึมเองตามธรรมชาติ	ทางโบสถก็ไดทําการสราเชื่อมบอกับซุม
น้ํา	เพื่อใหประชาชนที่ตองการน้ํานํากลับบานเพื่อเป็นสิริมงคล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	เมนูอาหารพื้นเมือง

IZMAILOVO	MARKET	ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ	อิสระใหทานไดเลือกซื้อ
สินคาพื้นเมืองนานาชนิด	ในราคาที่ถูกที่สุด	อาทิเชน	นาฬิการัสเซีย,	ตุกตาแม
ลูกดกหรือมาโตรชกา	(Matryoshka),	ผาคลุมไหล,	อําพัน,	ของที่ระลึกตางๆ
และอื่นๆอีกมากมาย



กรณีละครสัตวงดการแสดงและบางครัง้การงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา	ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	1,000	บาท
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	เมนูอาหารจีน
	พักที่	Vega	Hotel	Moscow	หรือระดับใกลเคียงกัน	4	ดาว

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน	ละครสัตวไดรับความสนใจจาก
ผูชมมากมาย	ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ	ความสามารถของ
ผูกํากับ	ทําใหคณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เนินเขาสแปรโรว	(Sparrow	Hills)	เป็นสวนสาธารณะในมอสโกที่ขึน้ชื่อในเรื่องวิวตัว

เมืองที่นาตื่นตาตื่นใจ	เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองในแบบพาโนรามา
และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน	นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้ง
อยูเป็นจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซื้อและตอรองราคาไดดวย
นําทานชม	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก	ดวยความโดดเดนทาง

สถาปัตยกรรมการตกแตงภายในสถานี	ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดที่
สตาลินขึน้มาเป็นผูนําสหภาพโซเวียต	ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเป็นลักษณะ
ของ	Monumental	art	คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ	ซึ่งจะสื่อออกมาใน
รูปของงานป้ัน	รูปหลอ	ภาพสลักนูนตํ่า	ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนูอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเขา	ชมวิหารเซนตซาเวียร	(St.	Saviour	Cathedral)	(ดานในหามถายภาพ)	เป็นมหา

วิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย	สรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงคราม	นโปเลียนเมื่อปี	ค.ศ.	1812
โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	ใชเวลากอสรางนานถึง	45	ปี
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินโดโมเดโดโว	เพื่อเช็คอินเดินทางกลับประเทศไทย
18.25	น.	ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย	โดยสายการบินไทย	Thai	Airways	เทีย่วบินที	่TG975

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หรือเนินเขานกกระจอก	เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ	ของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด	ปัจจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มอสโคว	และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็นจุดที่นักทองเที่ยวใหความ
สนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว



สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็นสถานี
รถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก	ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตาง
กัน	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดี
ที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง	ในปัจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง	11
สาย	156	สถานี	ดวยความยาวทั้งหมด	260	ก.ม.

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนูอาหารพื้นเมือง

สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1839	ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	เพื่อเป็น
อนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาที่ทรงชวยปกปอง
รัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน	ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบ
พิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

07.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	25	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิม่หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดิน

ทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย14วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน
13.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหวางการเดินทางไดจากบริษทัประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
14.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
15.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
16.	กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธ

การเขา-ออกใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
17.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีจานวน	25	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว

-	จะสงจอยนทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
-	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง
15	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	20,000	บาท	สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(พรอมแจงเลขสะสมไมล)กรุณาสง
พรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร



2.	คาทัวรสวนทีเ่หลือชําระ	25-30	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
(ตัว๋กรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเป็น	Business	Classได	และตองเดินทางไป-กลับพรอมตัว๋กรุปเทาน้ันไมสามารถ
เลื่อนวันได)
2.	คาที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกลเคียงกัน	4	ดาว	สําหรับพักหองละ	2	ทาน	กรณีพัก	3	ทานตอหอง

หากโรงแรมไมมีหอง	TRP	(3ทาน)	อาจจําเป็นตองแยกพัก	2	หอง	(มีคาใชจายหองพักเดี่ยวเพิ่ม)
หมายเหตุเพิม่เติมเรื่องโรงแรม
-	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single),	หองคู
(Twin/Double)	ตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้นกัน	และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถา
เขาพัก	3	ทาน	ผูเดินทาง	จะไดหองพักประเภท	หองคูแบบไมมีเตียงเสริม
-	โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า	
-	กรณีที่มีงาน	Trade	Fair	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้จากราคาขายและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม	ซึ่งหองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และ
ไมมีอางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สายการบินไทย	สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง	30	กิโลกรัม	ถือขึ้นเครื่องได

7กิโลกรัม	และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ	และกรณีน้ําสัมภาระ
เกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษา

พยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามันทีส่ายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน	และไดทําการขาย

โปรแกรมไปแลว
5.	คา	Vat	7%	และ	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาพนักงานยกกระเปาที่โรงแรม
7.	คาทิปหัวหนาทัวร	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่	และพนักงานขับรถ	45	USD	/ทาน	ตลอดทริปการเดินทาง
8.คาวีซาและบริการตางๆ	สําหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย	ไมตองทําวีซารัสเซีย

**สําคัญ**	สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจาก
วันเดินทางไป-กลับ*)	กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ
และดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน
**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ	กรณีที่ทานเดินทางเป็น

ครอบครัวหลายทาน	กรุณาแจงรายชื่อคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ	**กรณีเปลี่ยนชื่อผูเดินทางจะตองมีการแจงลวง
หนากอนออกเดินทางตามขอตกลง	มิฉะน้ันถาแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว	จะตองชําระ
คาใชจายเพิ่มเติมในสวนน้ี

รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน
การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีทีท่านเป็นอิสลาม	หรือแพอาหารเน้ือสัตวบางประเภท	ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน



เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	
รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


