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มอสโคว ์–เซน้ตป์เีตอร์สเบริ์ก-พุ

ชกิน้ 
พเิศษสุด!! เที่ยวเมอืงพชุกิน้ ชมพระราชวงัที่

งดงามที่สุด 

กาล่าดนิเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั 

ชมละครสัตว์ชือ่ดังกอ้งโลก  
ชมพระราชวงัฤดหูนาวเฮอรม์เิทจ-เทีย่วเมอืงพชุกิน้-ชม

พระราชวงัแคทเธอรนี 

ชมความงามของพระราชวงัฤดรูอ้น-วหิารเซน้ตไ์อแซค-

พระราชวงัเครมลนิ- 

จตัรุสัแดง-ถา่ยรปูวหิารเซนตบ์าซลิ-โบสถเ์ซน้ตเ์ซเวยีร-์ 

Hilight Russia 3 Cities 
7 days 5 nights 
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ชอ้ปปิง้หา้งสรรพสนิคา้กุมและตลาดสนิคา้พืน้เมอืง 

โดยสายการบินไทย (TG)  
     
 บริษัทฯ ขอน าท่านเยอืนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศแรกใน

โลกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสทิธิราชยม์าเป็นระบบการเมือง 

การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมาร์กซิสต์ได้ส าเร็จตั้งแต ่

ค.ศ.1917 จนถึงกาลลม่สลายเมื่อ ค.ศ.1991 และปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการปกครองและ

เศรษฐกิจมาสูร่ะบบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลาดเปิด และรอการมาเยือนจาก

นักท่องเที่ยวทั่วโลก กบัสถานที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมายรวมทั้งประวัติศาสตร์อัน

ยาวนาน 

มอสโคว ์   เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซยี และมีประวตัิศาสตร์อัน

เก่าแกแ่ละยาวนาน 

เซน้ตป์เีตอรส์เบริก์ เมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่าของสหพันธรัฐ

รัสเซีย ตั้งแต่สมยัของพระเจ้า 

   ปีเตอร์มหาราช ที่น าความเจริญมาสูป่ระเทศรัสเซียแบบยุคใหม่ 

พชุกิน้ เมืองที่ตั้งของสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีความส าคัญต่อประวัติศาสตรข์อง

ประเทศหลายๆแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ พระราชวัง สวนสาธารณะ 

และอื่นๆอีกมากมาย 

 

ก าหนดการเดนิทาง  10-16 พ.ย. / 24-30 พ.ย.2561 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – มอสโคว ์

08.00 น. นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 

เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ Row D  

 สายการบนิไทย  เจ้าหน้าท่ีพร้อมคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสารและสัมภาระ 

10.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมอสโคว ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG974 

17.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซยี หลังผ่าน

ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง รอรับสัมภาระเรยีบร้อย จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ใจกลางกรุงมอสโคว ์(เวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 

ชั่วโมง)  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Korston Moscow หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง  มอสโคว ์
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เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ หรอืเลนนิฮลิส์ Sparrow Hills” จุด

ชมววิที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควที่อยู่เบื้องล่างไดโ้ดยทัง้หมด จึง

ท าให้เลนินผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดตีเลอืกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้

เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลยั

มอสโคว ์และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์น าท่านชม สถานรีถไฟใต้

ดนิกรงุมอสโคว ์ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดา

ภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกส ีหินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็น

สถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศลิปะที่งดงามยิ่ง และยังเปน็

สิ่งก่อสร้างทีช่าวรัสเซยีสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิง่ใหญ่ มี

ประวตัิศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวฒันธรรมประเพณีอันสวยงาม ดว้ย

การตกแต่งของแตล่ะสถานีน้ันมีความแตกต่างกันดว้ย ประติมากรรม โคม

ไฟระย้า เครื่องแกว้ หินแกรนติ หินอ่อน ลว้นแล้วแต่ปราณตีสวยงาม หาก

ได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งน้ี   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น าท่านเข้าชม วหิารเซน็ต ์เดอะซาเวยีร ์ สร้างขึ้นเมื่อป ีค.ศ.1839 ในสมัย

พระเจ้าซาร์อเลก็ซานเดอร์ที่ 1 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และแสดง

กตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรสัเซียให้รอดพ้นจากสงครามน

โปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตา

ลินผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้ส่ังให้ทุบโบสถ์ทิ้ง เพื่อดดัแปลงเป็น

สระว่ายน้ าที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก จนเมื่อป ีค.ศ.1994ประธานาธิบดีบอริส เยล

ซิน ได้อนุมตัิให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ ด้วยเงินบริจาคของคนทั้ง

ประเทศ ซึ่งจ าลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอรเ์ซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืน

หยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบรูณแ์ละท าพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

ค.ศ.2000 ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมส าคัญระดับชาติของ

รัสเซีย จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาด

นัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแมล่กูดก ซึง่มีให้เลือกมากมายหลายแบบ  

จากนั้นน าท่านช้อปปิง้ย่านถนนอารบตั (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏ

มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศลิปินที่มีผู้

อุปถัมภ ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวยีต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของ

สมาชิกระดับสงูของพรรคคอมมิวนิสต ์ปัจจบุันถนนอารบตั 

 กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จติร

กร ร้านขายของที่ระลกึ ร้านกาแฟ เป็นต้น   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
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  จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม ละครสตัวช์ือ่ดงักอ้งโลก รสัเซีย่นเซอรค์สั  

เปน็การแสดงของสตัว ์   แสนรูท้ีไ่ม่ควรพลาด เชน่ สนุขั แมวน้ า ลงิ มา้ 

ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาด  โผนจากนกัแสดงมอื

อาชพี (หากมกีารงดแสดงโดยทางโรงละครมไิดแ้จง้ลว่งหน้า ขอสงวนสทิธิ์ในการ 

 เปลีย่นแปลงรปูแบบเปน็การแสดงอืน่แทน หรอืไม่สามารถแทนดว้ยการแสดงใด จะ

เปลีย่นเป็นบรกิาร  ทอ่งเทีย่วรปูแบบอื่นแทนหรอืคืนเงินคา่เขา้ชมใหก้บัท่าน)   

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Korston Moscow หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม  มอสโคว-์เซน้ตป์เีตอรส์เบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเข้าชม พระราชวงัเครมลนิ  สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอัน

เป็นจุดก าเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกวา่ 850 ปี สร้าง

ขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูร ิโดลโกรกูี 

มีรับสั่งให้สร้างเพ่ือใชป้้องกันศัตร ูในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้

ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาว

รัสเซียเครมลินคือที่สถิตยข์องพระเจา้ ปัจจบุันพระราชวังเครมลินเป็น

พิพิธภัณฑ ์และทีต่ั้งสถานท่ีส าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิาร

ต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อกีมากมาย ชม 

โบสถอ์สัสมัชญั วิหารหลวงที่เก่าแก่ส าคัญและใหญ่ท่ีสุดในเครมลนิ โดย

สร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก 

ชมป้อมปืนใหญ,่ หอระฆัง 

 พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก (หมายเหต:ุ จ ากัดรอบ

เวลาในการเข้าชมเพยีงวันละ 4 รอบเท่านัน้คือ 10.00 /12.00 / 14.30 

/16.30 น. (ปิดวันพฤหัสบดี) ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอยา่ง 

เคร่งครัด)  จากนั้นชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เกบ็สมบัติ

ล้ าค่าของกษัตริยร์ัสเซีย อันได้แก ่บลัลังค์เพชร, บลัลงัค์งาช้าง, ราชรถ

ทองค า, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อสีเตอร์ที่

หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆัง

พระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟในกรุงมอสโคว ์น าทา่นเดนิทางโดย

รถไฟเรว็ สูน่คร 

เซน้ตป์เีตอรส์เบริก์ โดยรถไฟความเรว็สงู Hi Speed Train (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  เมื่อเดินทางถึง นครเซน้ตป์เีตอรส์เบริก์  

เมืองที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703  นครแห่งน้ีมี

ประวตัิศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้ง และยังเป็นอูก่ าเนิด
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อ านาจของการปฏิวัตริัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก ถือไดว้่าเป็นเมืองที่

สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย 

แม่น้ า-ล าคลองอกี 86 สาย สวยงามจนไดร้ับฉายาว่า “ราชินีแห่งยโุรป

เหนือ”  นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัว

เมืองน้ัน ได้รับการกลา่วขานวา่เป็นนครที่สวยและสมบรูณม์ากที่สดุในด้าน

งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรือระดับ

เทียบเท่า 

 

 

วนัทีส่ี ่  เซน้ตป์เีตอรส์เบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเข้าชม มหาวหิารเซน้ตไ์อแซค สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิง่ใหญ่ โดย

ได้รับการออกแบบจากสถาปนกิ  ชาวฝรั่งเศส โดยใช้เวลาสร้างถึง 40 ป ียอดโดม

ท าด้วยทองค าแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม  นับเป็นวิหารทรง  โดมที่สูงที่สุดใน

โลก ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนและหินมาลาไคท์, รูปภาพท่ีสร้างดว้ยโมเสคสวยงาม รปู

เขียน  ไอคอน โบสถ ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งน้ี เป็นที่นับถือของชาวเมืองอยา่งมากเนื่องจาก

ครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถลม่ด้วย   ระเบิด ของทหารนาซจีนราบคาบไปทั้ง

เมือง แตว่ิหารเซ้นต์ไอแซค แห่งนี้กลับอยูร่อดปลอดภัย จากนั้นน า  ท่าน

เดินทางเพื่อชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Museum)  ท่ี

ประกอบด้วยห้อง  ต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานท่ีแห่งนี้ เคยใช้เป็นที่

รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรชักาลที ่5  ของ  ไทยในการเจริญ

สัมพันธไมตรีไทย / รสัเซีย   พร้อมทั้งทรงรว่มฉายพระฉายาลกัษณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิ

โคลัส   ท่ี 2 ของรัสเซียอกีด้วย  ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ิ

เทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ า  ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของ

จิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,  ปิกัสโซ,   

  แรมบรันด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑศ์ิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ท่ีสุด

ของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางชว่ง  พระราชวงัเฮอรม์เิทจอาจจะมกีารปดิเขา้ชม ซึง่

สว่นใหญม่ไิดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ ดงันัน้ หากวนัที่   เดนิทาง ตรงกบัชว่งที่

ปดิเขา้ชม จะเปลีย่นไปเขา้พระราชวงัอืน่ทีเ่ปดิหรอืสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ทีเ่ปดิ  ให้

เขา้ชมในชว่งเวลาดงักลา่ว)   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
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บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมือง ปีเตอรฮ์อฟหรอืปเีตอรก์อฟ Peterhof, Pertergof  

ซึ่งเป็นทีต่ั้งของ  พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรควาเรสต ์ (Petrodvorets) ท่ี

สร้างขึ้นในสมัยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช  พระต าหนักที่ไดช้ื่อว่าเป็น  

Russian Versailles  เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานน้ าพุท่ี

พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง  ดว้ย

สถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกบัประตมิากรรมที่วิจติรงดงาม

อลังการยิ่ง  ห้องต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองค าอร่าม

เรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคณุค่าทางประวตัิศาสตร์จนมิ

อาจประเมินค่าได ้  สว่นภายนอกประดับตกแต่งด้วยพฤกษานานาพันธุ์ 

และสวนน้ าพุอันตระการตา (ส าหรับฤดรู้อน หากเป็นฤดูหนาวจะถกูปกคลุม

ด้วยหิมะขาวโพลน) สวยงามไมแ่พ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส (กรณี

ที่พระราชวังปิด จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นหรือสถานท่ีท่องเท่ียวอื่น

ตามความเหมาะสม) 

   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงันโิคลสั หรือชื่อเดมิเรียกว่า Grand 

Duke Nikolaevsky Palace เปน็สถานทีใ่หจ้ดัแสดงศลิปะพืน้เมอืงของ

รสัเซยี พระราชวงัแหง่นีไ้ดถ้กูอนรุกัษไ์วใ้หเ้ปน็สถาปตัยกรรมในสมยั

ศตวรรษที ่19  ผูอ้อกแบบคอืสถาปนกิทีม่ชีือ่เสยีงชาวเยอรมนัทีเ่กดิใน

รสัเซยี ชือ่วา่ Andrey Stakenshneider  ออกแบบใหแ้ก ่Grand Duke 

Nikoley  พระราชโอรสองคท์ี ่3 ของพระเจา้นโิคลสัที ่1  พระราชวงันีถ้กู

ขายใหแ้กพ่ระราชส านกัในป ี1895  ผูค้รอบครองคอืนอ้งสาวของพระเจา้

นโิคลสัที ่2 จนกระทัง่ป ี1990 พระราชวงันีไ้ดถ้กูเปลีย่นใหม้ชีวีติชวีาขึน้

อกีครัง้ โดยมหีอ้งรบัประทานอาหารค่ า และมกีารแสดงเพือ่การพฒันาให้

เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วใหแ้วะมาสมัผสัพระราชวงัแหง่นี้ 

ค่ า  รบัประทานอาหารค่ าในพระราชวงั พรอ้มการตกแตง่ดว้ยความวจิติร

บรรจง  และชมการแสดง   พืน้เมอืง การรา่ยร าแบบดว้ยทว่งทา่งดงามของ

รสัเซยี ทีส่ะทอ้นถงึประเพณแีละวฒันธรรมและการ  แตง่กายชดุประจ าเผา่ตา่ๆ 

รวมถงึการแสดงดนตรโีบราณ อาท ิพณิ กตีา้ร ์พรอ้มดว้ยอาหารวา่ง  

 ระหวา่งพกัเบรคดา้นนอกโรงละคร อาท ิแชมเปญ วอ้ดกา้  คานาเปค้าเวยีร ์ แฮม  

ชสี หรอืเครือ่งดืม่  น้ าผลไม ้เปน็ตน้ 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับที่พัก โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรือ

ระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้   เซน้ตป์เีตอรส์เบริก์-พชุกิน้-เซน้ตป์เีตอรส์เบริก์-มอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่เมอืงพชุกิน้ (Pushkin) อีกหนึ่งเมืองท่อเท่ียวที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของรัสเซยี ตั้งอยู่ในเขตนครสหพันธ์เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ห่าง

ออกไปประมาณ 24 กโิลเมตร ได้รับการก่อตั้งขึ้นปีในปี ค.ศ.1710 โดยตัว

เมืองแห่งน้ีตั้งอยู่รมิฝั่งแม่น้ าเนวา แม่น้ าสายส าคัญอีกสายหน่ึงของประเทศ 

และปัจจุบันเมืองพุชกิน้ได้กลายเป็นสถานทีท่่องเท่ียวที่ไดร้ับความนิยม

มากแห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยพระราชวังและมีความส าคัญต่อประวัตศิาสตร์

อันยาวนานของประเทศ  น าท่านเข้าชม พระราชวงัแคทเธอรนี 

(Catherine Palace) พระราชวังฤดรู้อนที่มชีื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก 

สวนสวยทีต่ั้งอยู่บนพ้ืนที่กว่า 107 เฮคเตอร ์ภายในสวนแบ่งออกเป็นสวน

แบบเก่าและสวนแบบอังกฤษ ซึ่งถูกคั่นกลางด้วยบ่อน้ าขนาดใหญ่ อีกทั้งยัง

มีพาวิลเลี่ยนที่สวยงาม ซึงมีความส าคัญทางสถาปัตยกรรมและ

ประวตัิศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมือง โดยพระราชวังนั้นถกูสรา้งขึน้ในช่วง

สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช หรือในชว่งระหว่างปี 1717-1723 และถูก

สร้างใหม่ในช่วงระหวา่งปี 1743-1756 พระราชวังแคทเธอรีนเป็น

พระราชวังหลวงอันเปน็ที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ 

พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชวังถกูสร้างขึ้นในสไตล์สถาปตัยกรรม

แบบคลาสสกิ ตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนป้ันต่างๆ เพดาน

เขียนภาพเฟรสโก ้ที่มคีวามสวยงามมาก ชมหอ้งอ าพนั (Amber Room) 

เป็นห้องท่ีไม่ควรพลาดชม ภายในหองน้ันได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม

มากที่สุดห้องหนึ่งในพระราชวังแคทเธอรีน โดยเฉพาะภาพท่ีใชต้กแต่ง

ตามผนังและเพดานน้ัน ส่วนใหญ่มักสร้างขึน้จากอ าพันทั้งหมด ตกแต่ง

ด้วยทองค าเปลวและกระจกอย่างวจิิตรงดงาม จนได้รบัสมญาว่าเปน็ สิ่ง

มหัศจรรยท์ี่ 8 ของโลกด้วย  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ สถานรีถไฟในนครเซน้ตป์เีตอรส์เบริก์ เพือ่น าทา่น

เดนิทางกลบัสู ่กรงุมอสโควโ์ดยรถไฟความเรว็สงู Hi Speed Train (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Korston Moscow หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก  มอสโคว ์

เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 น าท่านสู่ จตัรุสัแดง Red Square ที่มีความส าคัญในหน้าประวัตศิาสตร์

การเมืองรัสเซีย เป็นสถานท่ีส าคัญตั้งอยู่ใจกลางเมืองของมอสโคว์ เป็น

จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศ

สังคมนิยม สร้างดว้ยหินแกรนติ และหินอ่อน ด้านหน้าจัตรุัสแดงนัน้ เป็น

ที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย และมลีานกว้างของจัตรุัสแดงน้ีมีพื้นที่
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กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจัดงานส าคญัๆ ต่างๆ 

ของรัสเซยีมาหลายยคุหลายสมยั บริเวณจตัุรัสแดงยังประกอบไปด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลนิ 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตรร์ัสเซีย และห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น  ให้ท่าน

ถ่ายรูปกับ วหิารเซน็ตบ์าซลิ สัญลกัษณข์องกรุงมอสโคว ์ที่สร้างขึน้โดย

พระเจ้าอีวานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผู้น าพรรคบอลเชวิค ทีป่ัจจุบันล่ม

สลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สร้างในสมยัพระเจ้าอีวานท่ี 

4 จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม 

จนนักท่องเท่ียวเรียกกันว่า โบสถล์กูกวาด สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ

โดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ที่หลังจากสร้างเสร็จก็ถกูควกั

ดวงตาทั้งสองข้าง โดยค าสั่งของพระเจ้าอีวานท่ี 4 หรือกษตัรยิ์อีวานผู้

โหดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีค าส่ัง

ให้ปูนบ าเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้

สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก  อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง

ท่ีหา้งสรรพสนิคา้กมุ (Gum Department Store) ที่หรูหรามากที่สดุใน

รัสเซีย แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่โลก เป็นแหล่งช้อปปิ้งของ

เศรษฐีรัสเซยี ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น าท่านเดินทางต่อสู ่ยา่นตลาดอสิมายลอฟสกี ้Ismaylovsky Market 

ศูนย์กลางการค้าขายของที่ระลกึที่ใหญ่ท่ีสุดในกรุงมอสโคว ์อิสระให้ท่าน

ได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกท่ีสุด อาทิเช่น นาฬิกา

รัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลกูดกหรือมาโตรชกา, ผ้าคลุมไหล่, อ าพัน, ของที่ระลึก

ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย    

 และน าท่านชมกรุงมอสโคว์อีกครั้ง ให้ท่านถา่ยรูปกับความสวยงามของ

อาคารหลกัของมหาวทิยาลยัมอสโคว์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ทีสุ่ดและ

ใหญท่ี่สุดในรัสเซีย โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสตาลินที่เป็นเอกลัษณ์

ของการก่อสร้างอาคารแบบรัสเซีย ไดร้ับการก่อตัง้ขึ้นในปี 1755 โดยมิ

คาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซยีในชว่งเวลานัน้ มหาวิทยาลยัที่ไดร้บัการตั้ง

ชื่อตามเขาในปี ค.ศ.1940   

จากนั้นสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบนิ โดโมเดโดโว กรงุมอส

โคว ์(เนือ่งจากการจราจรใน 

กรงุมอสโควค์อ่นขา้งหนาแนน่และใชเ้วลาการเดนิทางทางคอ่นขา้งมาก 

จงึมคีวามจ าเปน็ตอ้งเผือ่ 

เวลาในการเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.25 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG975 

 

วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ 
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07.30 น.  เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ.. 

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

ในประเทศรสัเซยี จะมวีนัหยดุและวนัปดิการเข้าชมสถานที่และพระราชวงัตา่งๆ 

ไมต่รงกัน หากรายการทวัรท์ีเ่ดนิทาง สถานทีใ่ดปดิโดยไมไ่ทราบลว่งหนา้ บรษิัท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเขา้สถานทีอ่ื่นทดแทนหรอืคนืเงินคา่เขา้ชมให ้

กรณทีี่ไมส่ามารถจดัทดแทนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร  10-16 พ.ย. / 24-30 พ.ย.2561 

 

Hilight Russia 3 Cities / TG 
มอสโคว-์เซน้ตป์เีตอรส์เบริก์-พุ

ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 
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ชกิน้ 7 วนั 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 54,900 33,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 

1 ท่าน 

52,900 33,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน  

(เสรมิเตียง) 

49,900 31,900 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 5,900 5,900 

**ไมร่วมทิปคนขบั, ทิปไกด์ทอ้งถิน่, ทปิหัวหน้าทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท  

ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นคณะออกเดนิทาง ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี้ ามนั ในกรณทีี่สายการบนิ

มีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในรสัเซยี ไมอ่นุญาตใหเ้ดก็อายุต่ ากวา่ 7 ป ีเขา้พกัแบบไมม่ี

เตยีงเสริม *** 
  

 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผู้ใหญจ่ านวนไมต่่ ากวา่ 25 ทา่น  

และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 กรณที่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารของทาง

บรษิัททวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการจองหอ้งพกัและ

จ านวนของบรกิารและหอ้งพกัทีม่ี  

 

อัตรานี้รวมบริการ 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ- มอส

โคว์-กรุงเทพฯ รวมถึงค่าเดินทางไป-กลับมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วยรถไฟ

ความเร็วสูง 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต่ ากว่า 1 ป ี

และผู้ใหญ่ท่ีอายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 500,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธร

รพ์บริษัทประกัน) 
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 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 ม.ีค.2561 หากมีเพ่ิมเตมิภายหลงัหรืออัตราการ

ผกผันค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพ่ิมตามกฏและเงือ่นไขของสายการ

บิน   

 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง 

 ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในรัสเซียและหัวหน้าทัวร์ ที่เดินทางไป-

กลับพร้อมคณะ ท่านละประมาณ 2,000  บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อน

คณะออกเดินทาง)  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ าดื่มระหว่างทัวร์) 

 ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 

 ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 

การช าระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 

ส าหรับการจองทัวร์สว่นที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 
การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันท าการแต่ไม่เกนิ 90 วันท าการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงินมัดจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนั้นๆ (เง่ือนไขค่ามัดจ าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 45 วันท าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
ทั้งหมด 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 15 วันท าการ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทวัร์
ทั้งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามัดจ า 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่ามัดจ า  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั้งหมด  
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หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก าลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุ าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก าหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวา่สามารถคืน
เงินได้  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับไดต้ามก าหนดการ
เดินทางของรายการทวัร ์ 

o บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลกิเท่ียวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในรสัเซีย มีการรณรงค์เรือ่งการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม 
และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ี
โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบุหรี่ ทั้งน้ีเน่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปดิโดยมิได้
แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้นๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการลา่ช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชาว

ยุโรป/รัสเซีย ร้านค้าปดิเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่

ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แต่

อาจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคู่

และ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและ

ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยา้ยเมืองเพื่อให้

เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็น

ห้องท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะ

โรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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