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QEDME-TG014 
I am in Russia มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HILIGHT 
• เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตัง้ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สดุและเก่าแกท่ี่สุด 
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทบัของพระเจ้าซาร ์
• ตื่นเตน้กบัพพิิธภณัฑ์อวกาศ ทีแ่สดงถึงความล้ําหนา้ทางด้านเทคโนโลยอีวกาศของรัสเซีย 
• เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงาม  
• เข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ (Yusupov Palace) สถานที่วางยาและวางแผนสังหารรัสปูตนิ 
• ชมการแสดงศลิปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียในพระราชวังนิโคลัส ชิมว้อดก้า, ไข่ปลาคารเ์วียร ์
• รับประทานอาหารระหว่างลอ่งเรอืแม่น้ําแม่น้ําใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson 
Blu) 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ 
07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ 

H,J สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

10.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย TG 974 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันท่ี 23 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 10.50 น. และถึง

กรุงมอสโคว์ เวลา 17.10 น.*** 

16.15 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่า

ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําเดินทางสู่เนิน

เขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้ง

เมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่

ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจํานวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้อและต่อรองราคาได้ด้วย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2 มอสโคว์ – (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่สนามบินมอสโคว์  

..... น. ออกเดินทางสู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..  

(ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บ่าย 

 

นําชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ 

มากกว่า 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 

ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น เข้าชม
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พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําค่าของโลกกว่า 

8 ล้านช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบ

รันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบําพ้ืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวา

เรสต์ (Peterhof Palace) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช พระตําหนักที่ได้ช่ือว่า

เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ําพุที่พวยพุ่งมาจากรูป

ปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับ

ประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคํา

อร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตรจ์นมอิาจประเมินค่าได้ 

ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธ์ุและสวนน้ําพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้

พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนี้เป็นที่ประทับในฤดู

ร้อนของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์สําคัญเกิดข้ึนในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 

2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์

หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ์ โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี นําเข้าชมพระราชวัง

แคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ด้วย

สถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคาร

ทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสกุปลั่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับรอ้ยโดยเฉพาะ

ห้องอําพัน  (Amber Room)  ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่น

งดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



   
   
   

  

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 
 

 จากน้ันชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas 

Palace) ที่มีช่ือเสียงในการแสดง การเต้นรํา การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจําชาติ ตาม

เผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในช่วงพักการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิ

เช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็นต้น 

ท่ีพัก  นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุม

ขังนักโทษทางการเมืองเปน็ป้อมปราการทีส่รา้งขึ้นพรอ้มๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอรส์เบิรก์ ปัจจุบัน

ใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุกพระองค์  จากนั้นนําเข้าชม

มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ช่ือว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด 

และใหญ่เป็นลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน 

โบสถ์ศักดิ์สิทธ์ิแห่งนี้เป็นทีน่ับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วย

ระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย 

 

นําท่านเข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ (Moika Palace หรือ Yusupov Palace) อดีตวังเก่า 

สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1770 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Jean – Baptiste Vallin de la Mothe 

ก่อนจะตกทอดมาเป็นวังแห่งเจ้าชายยูซูฟ ในปี 1917 วังแห่งนี้ได้เป็นที่วางยาและวางแผน

สังหารรัสปูติน (Grigori Yefimovich Rasputin) ปัจจุบันพระราชวังภายในมีจําลอง

เหตุการณ์ด้วยหุ่นข้ีผึ้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นบรรยากาศในวันลอบสังหารรัสปูติน ผู้โคน

บัลลังก์พระเจ้าซ่าร์นิโคลัสที่ 2 และคําสาปอันหน้าพิศวง ที่ไม่มีใครหาคําตอบได้ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพัก  นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 พิพิธภัณฑ์ออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN  – มอสโคว์   

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านถ่ายรูปกับพิพิธภัณท์เรือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวัติศาสตร์-ของ
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รัสเซียที่ ที่มีประวัติยาวนานรวมถึงการผ่านช่วงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น

ระบอบคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 ด้วย นํา

ท่านถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สร้างข้ึนบน

บริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรง

สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา นําท่านต่อไปยัง  ถนนช้อปปิง    เนฟสกี้ (Nevsky 

Prospect) โดยช่ือถนนนั้นได้มาจากเจ้าชายเนฟสกี้เป็นถนนย่านการค้าสายหลักในเซนท์ปี

เตอร์เบิร์กให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิดเป็นของที่ระลึก 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ นําท่านข้ึนรถไฟ 

SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก  นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหาร

เซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต - ละครสัตว์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์ส

ได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17  เป็นที่แสวง

บุญที่ศักดิ์สิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการ

วาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) เป็น

โบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 

ช้ัน มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะ

เดิ นท าง มาสั กก าร ะด้ ว ยก าร จูบ ฝ า โ ล ง ศพ  ชม โบสถ์ อั สสั มชัญ ( Assumption 

Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 

1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งด้วย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายใน

ตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสําหรับประกอบพธีิของพระสังฆราชและที่สาํหรบันักร้องนําสวด 
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หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัส

วิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าชมบ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the 

Well)  ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย 

 

นําท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความ

โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมี

จุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ข้ึนมาเป็นผู้นําสหภาพโซเวียต ลักษณะของ

สถาปัตยกรรมที่นํามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ  Monumental art คือ

ลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของ

งานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นําท่านเดินทางกลับสู่

กรุงมอสโคว์ แล้วนําท่านเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) 

(ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์

แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลา

ก่อสร้างนานถึง 45 ปี จากนั้นนําท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาว

ประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น 

ร้านอาหารมากมาย และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิด

หมวกอีกด้วย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น 

สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ

อาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 

นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการ

แสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงืน 1,000 บาท*** 

ท่ีพัก  นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล - 
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รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่นํ้าใจกลางกรุงมอสโคว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 

ของประเทศ ทําให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป  นําท่านเข้าสู่ภายในรั้ว

พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ 

จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็นที่

ประชุมของรัฐบาลและที่รบัรองแขกระดับประมุขของประเทศ นําท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับ

โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอช่ัน โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้าน

ในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สําคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เช่น การประกอบพิธีบรม

ราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จากนั้นชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา 

ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาด

ระหว่างการหล่อทาํให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดใน

โลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทําด้วยบรอนซ์น้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา

โบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน)  นําเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The 

Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชาย

มัสโคว่ี ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของ

รัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งใน

สามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่

อังกฤษ และ อิหร่าน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร  

บ่าย 

 

นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สําคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง 

สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น 

วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่  2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัส

แดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s 
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Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซีย

โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมส

ปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่ง

พรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับ  ไว้เมื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสินค้า

จําพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเล

นิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ 

คํ่า  นําท่าน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทาน

อาหารระหว่างล่องเรือไปตามแม่นํ้า Moskva ดื่มด่ํารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ําเป็นอีกหนึ่ง

ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ 

ท่ีพัก  นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 8 IZMAILOVO  MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – สนามบิน                                            

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ

สินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผ้าคลุม

ไหล่, อําพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย นําท่านสู่เข้าพิพิธภัณฑ์อวกาศ (The 

Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ 

กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล 

ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ที่ เกี่ยวข้องกับอวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วย

ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของการเดินทางข้ึนสู่อวกาศและดวงจันทร์ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน สิ่งจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินจากดวงจันทร์ ชุดอวกาศ ช้ินส่วนยานอวกาศ 

รวมทั้งสุนัขที่เคยข้ึนไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร  

13.30 น.  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
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18.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยสายการบินไทย TG 975 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันท่ี 23 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 18.40 น. และถึง

กรุงเทพฯ เวลา 07.30 น.*** 

วันท่ี 9 กรุงเทพ 

07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 

โปรแกรม :  I am in Russia มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินไทย 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ ่
พักห้องละ 
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุ2ป ี
แต่ไม่ถึง12ปี 

 [มีเตียง] 
พักกับผู้ใหญ ่

 1 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ป ี
แต่ไม่ถึง12ปี 

[มีเตียง] 
พักกับผู้ใหญ ่

2 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ป ี
แต่ไม่ถึง7ปี  
[ไม่มีเตียง] 

พักกับผู้ใหญ ่
2 ท่าน  
ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

01 มิ.ย. 62 - 09 มิ.ย. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 52,900 6,900 
08 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 52,900 6,900 
15 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 52,900 6,900 
22 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 52,900 6,900 
29 มิ.ย. 62 - 07 ก.ค. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 52,900 6,900 
13 ก.ค. – 21 ก.ค. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 51,900 6,900 
10 ส.ค. – 18 ส.ค. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 51,900 6,900 
17 ส.ค. – 25 ส.ค. 62  72,900 72,900 72,900 72,900 51,900 6,900 
02 ก.ย. – 10 ก.ย. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 48,900 5,900 
21 ก.ย. – 29 ก.ย. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 48,900 5,900 
12 ต.ค. – 20 ต.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 48,900 5,900 
19 ต.ค. – 27 ต.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 49,900 5,900 
23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 49,900 5,900 



   
   
   

  

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 
 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1.        ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่าน้ัน 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวยื่นวีซ่า  
           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย      
           อัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี  
           ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจ้งเจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่  
           รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ 
           ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง 
          เจ้าหน้าท่ี 
6.      หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่    
          สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแล  
            คณะทัวร์ท้ังหมด 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1 ค่าต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไมเ่กิน

จํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจ้าหน้าที่) 
        ค่าประกันอุบัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุัติเหตุวงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
         ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลมุเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  
         เบี้ยประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบี้ยประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
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         **ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรอืเสียอวัยวะจากอบุัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํ้าหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช้ิน และสายการบินภายในประเทศไมเ่กิน 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ใบ ,  ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกดท์้องถ่ิน  (48 ดอลล่าร์สหรฐั) 
6. ค่าทิปมัคคุเทศกจ์ากเมืองไทย (27 ดอลล่าร์สหรฐั) 

 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ

สถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 

ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่

สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมอีายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ํากว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง

ต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
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ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือ

ว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ

พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 
 

1. ทางบริษัทได้สํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงินมดัจําค่าต๋ัวเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1 ,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ ายตามที่เกิดข้ึน

จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น 

ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน

ได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg 

ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ

เดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  
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6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจํา

ตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีชาวต่างชาติยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือ

ค่าต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน  

8.  กรณีชาวต่างชาติวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

ท้ังหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  

อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

    บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต  

     และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่าง 

 


