
   
 

 

รหัสทัวร PVC1901451 
ทัวรรัสเซีย เซนตปเตอรสเบิรก มอสโคว 8 วัน 6 คืน (T5) 
เซนตปเตอรสเบิรก พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ  HERMITAGE MUSEUM   
เรือรบหลวงออโรรา มหาวิหารเซนตไอแซค โบสถหยดเลือด ป�อมปเตอรแอนด
ปอลด ถนนอารบัต จัตุรัสแดงมหาวิหารเซนตบาซิล วิหารเซ็นตเดอซารเวียร ยอด
เขาสแปรโรวฮิลพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร โบสถ
อัสสัมชัญ                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

02.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ  
  ประเทศ ช้ัน 4  

เคานเตอร  D1 – D4 ประตู 3 โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines 
เท่ียวบินที่ T5 642 
พบกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

04.40 น.      ออกเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก(LED)โดยสายการบิน   
  Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5642 

(10.00 น. แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต   
13.05 น. ออกเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (LED)  โดยเท่ียวบินที่ T5 731 
15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน St Petersburg (LED) หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขา

เมืองและตรวจรับสัมภาระ 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือ 
เทียบเทา 
 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต -  เซนตปเตอรสเบิรก   (-/-/D) 



   
 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศประมาณ 1 ช่ัวโมง เขาชม พระราชวังฤดูรอน
ปเตอรฮอฟ PETERHOF มี
อีกช่ือหน่ึงเรียกวา 
PETRODVORETS หรือเป
โตรควาเรสต  ต้ังอยูแทบชาน
เมืองของ เปนพระราชวังท่ี
สวยงามไมเหมือนใคร เกิดขึ้น
จากราชาปเตอรมหาราช ป
เตอรฮอฟเปนพระราชวังที่ถูกนิรมิตโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ช่ือวาฟรานเชสโก ราส
เทรลลี่ และเลอ บรอง ทั้งสองทําคนละสวนในพระราชวังน้ีโดยตัวภายในพระราชวัง
น้ันเปนหนาที่หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส "บา
รอค"และคลาสสิก พระเจาปเตอร หมายม่ันปم�นมือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสราง
งานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลลี่บรรจงสรางพระราชวังอยางปราณีตเนนการตกแตง
ภายใน เลือกใชโคมไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลัก และ
ภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนน้ําพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ อิสระ
ตามอัธยาศัยใหทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึก    
(ในกรณี พระราช Peterhof ปด ทางทัวรจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนทดแทน 
กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วันที่สอง เซนตปเตอรสเบิรก -พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM  
–เรือรบหลวงออโรรา -  Bronze horseman (B/L/D)                  

 



   
 

 

นําทานเขาสู พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสําคัญตอ
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ข อ งทั้ ง
ประ เทศ รัส เซี ยและไทย 
เน่ื องจากใน รัชสมัยของ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุ ล จอ ม เก ล า เจ า อ ยู หั ว 
รัชกาลที่  5  พระองค ได
เสด็จมาประทับที่น่ีขณะเปน
พระราชอาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ 
พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญและเกาแกที่สุดในโลก มี
หองมากถึง 1,050 หองมากถึง 3 ลานช้ิน ซึ่งสวนใหญจะเปนภาพเขียน เม่ือเขาไป
ภายในจะตองเอาเป� เส้ือหนาว กระเป�ากลองถายรูป สัมภาระใหญๆ ฝากไวยัง
เจาหนาที่ (ในกรณี พระราชวัง Hermitage ปด ทางทัวรจะจัดหาสถานที่
ทองเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง) 
นําทานสูทาเรือพาณิชยโบราณ และถายรูปกับ เรือรบหลวงออโรรา (THE 

BATTLESHIP 
AURORA) ห รื อ เ รื อ
รัสเซียนาวี ได ช่ือวาเปน
เรือ รบที่ เก าแก ที่ สุ ด ใน
รั ส เซี ย  โ ด ย เป น เ รื อ
ลาดตระเวนที่ รับใชชาว

รัสเซียมายาวนาน ต้ังแตคร้ังสงครามรัสเซียกับญี่ปุ�นในป ค.ศ. 1904 -1905  เคย
รวมรบในสงครามโลกคร้ังที่  1 และ 2 รวมถึงใชยิงปนเปนสัญญาณการเขายึด
พระราชวังฤดูหนาวท่ีเซ็นตปเตอรสเบิรก ในการปฏิวัติสังคมนิยมที่นําโดยเลนิน เม่ือป 
ค.ศ.1917 และยังเปนเรือที่โดยสารซารนิโคลัสที่ 2 พรอมราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายังพิธี



   
 

 

บรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในป ค.ศ.1911 ปจจุบันเรือออโรราไดปลดประจําการ 
กลายเปนพิพิธภัณฑลอยน้ํา 
นําทานชมถายรูปกับ Bronze 
horseman statue peter great
เปนอนุสาวรียแหงแรกของนครเซ็นตป
เตอรสเบิรก ติดกับแมน้ําเนวา 
ดานหนาของโบสถเซ็นไอแซค ซึ่ง
กอสรางเปนอนุสาวรียของพระเจาปเต
อรมหาราช ผูเปนกษัตริยพระองคแรก
ที่ได ขนานนามวา “มหาราช” 
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชา
ของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือ

เทียบเทา 

 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานชมภายในมหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  
สรางในปค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเปนเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียง
โบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเปนโบสถหิน และถูกสรางใหมอยาง
งดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ที่ปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ีเปนวิหารที่มี
ความย่ิงใหญที่ สุดของโลก พระองคจึงทุมเททั้งกําลังคน และกําลังทรัพยอยาง
มหาศาล เฉพาะยอดโดมใชทองคําแผนปดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหาร

วันที่สาม เซนตปเตอรสเบิรก – มหาวิหารเซนตไอแซค– โบสถหยดเลือด  -  
ป�อมปเตอร แอนด ปอลด  (B/L/D) 



   
 

 

ประดับประดาดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 
ป  
 
 

นําทานชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเลนๆวา โบสถหยด
เ ลื อ ด  SAVIOR ON 
BLOOD CATHEDRAL 
ในป  1881หลั งเห ตุ โศก
นาฎกรรมที่พระเจาอเล็ก
ซานเดอรที่ สอง ถูกวาง
ร ะ เ บิ ด ป ลิ ด ชี พ โ ด ย
ผูกอการราย บุตรชายใน
ฐานะกษั ต ริยพ ระองค
ต อ ไป จึ ง ส ร า ง โบ ส ถ น้ี ขึ้ น เป น อ นุ ส รณ  เป น โบ ส ถ อั น งด ง า ม ที่ อ ยู ข า ง
คลอง Griboyedov โดยสรางขึ้นตามบัญชาของ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3” เพื่อ



   
 

 

เปนอนุสรณแดพระบิดาคือ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมใน
บริเวณที่สรางโบสถ น้ีขึ้นยอดของโบสถมีความสูง 81 ม. ตามป ค.ศ.1881 ที่
ส้ินพระชนม ภายในสามารถจุคนไดถึง 1,600 คน และใชเวลาสรางยาวนานกวา 24 
ป ภายในการตกแตงดวยงาน “โมเสก”  ที่มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิน
ออนหลากสี ประดับประดาดานใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบ
โบสถทรงหัวหอม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
นําทานชมป�อมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เปนส่ิงกอสรางแรกสุด

ของเมือง St Petersburg  
สรางในปค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวยศิลปะแบบบารอก
เพ่ือใชเปนป�อมปราการในการป�องกันขาศึกรุกราน ต้ังอยูบน เกาะวาซิลเยฟสกี้ 
(Vasilievsky Island) 
ลักษณะเปนรูปทรงหก
เหลี่ยม กําแพงเปนหินกอ
อิฐ สวนวิหารปเตอร 
แอนด ปอลด (Peter-
and-Paul-
Fortress) เร่ิมสรางขึ้น
เม่ือปค.ศ 1712 ดวยการ 
ออกแบบ

ของ DomennicaTrezzini สรางเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ต้ังช่ือ
วิหารแหงน้ีเพ่ือเปนเกียรต์ิแดนักบุญปเตอร และนักบุญปอลดเพ่ือเปนการเผยแพร
ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเปนสิ่ง กอสรางที่สูงที่สุดของ
เมืองและหามสรางส่ิงกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอกซึ่ง
นับวาแตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซท่ัวไปและวิหารแหงน้ียังเปนที่เก็บพระศพ



   
 

 

ของราชวงศโรมานอฟ เร่ิมตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระทั่งถึง
กษัตริยองคสุดทายของราชวงศ (ในกรณี St.Peter and Paul ปด ทางทัวรจะ
จัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง) 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED  
หรือเทียบเทา 

เชา                 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
…………………………………. น.  ออกเดินทางโดยรถไฟดวน  SAPSAN EXPRESS 
TRAIN  
จากเซ็นตปเตอรสเบิรก – สูมอสโคว   

(ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่หรือหัวหนา
ทัวรอีกคร้ัง)  

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

วันที่ส่ี   เซนตปเตอรสเบิรก -มอสโคว – METRO-ถนนอารบัต-ชมเซอรคั   (B/L/D) 



   
 

 

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้ งน้ี ข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน 
ส ร า งขึ้ น ใน ป  
ค.ศ.1931 โดย
ได รั บ ก า ร ย ก
ยองจากทั่วโลก
ว า เป น ส ถ า นี
รถไฟฟ�าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก 
ซึ่ ง ใ น แ ต ล ะ
สถานีจะมีการ
ต ก แ ต ง ที่
แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยที่
ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรงรวมทั้งการกอสรางที่ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 
เมตร และบางสถานียังเปนที่บัญชาการระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดิน
ที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดวยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  
จากน้ันใหทานไดเต็มอ่ิมกับการเดิน ชม ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ช่ือถนน
น้ีปรากฏมาต้ังแตศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูของชนช้ัน ขุนนางและศิลปนที่มีผู
อุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเปนยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัตก
ลายเปนถนนคนเดินที่มีช่ือเสียงที่สุดของ
รัสเซีย เปนแหลงของศิลปนจิตรกร ราน
ขายของท่ีระลึก รานกาแฟตางๆ 
นําทานชมเซอรคัส Russian Circus 
การแสดงของสัตวแสนรูมายากล 



   
 

 

กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ชวง 
ชวงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหวางพักจะมีบริการ ถายรูปกับสัตวตางๆ 
จากน้ัน นําทานกลับสูที่พักตางๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ 
จะนําทานชมบัลเลต หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา  

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําท านเข าสู บ ริ เวณ  จัตุ รัสแดง “Red Square” หั วใจของก รุงมอสโคว
(Moscow)  
ถายภาพหนา จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเปนสถานที่สําคัญต้ังอยูกลางใจ
เมืองของมอสโควเปน
จัตุรัสที่สวยงามที่ สุดใน
โล ก  เป น ส ถ าน ที่ เ ก็ บ
ศ พ เล นิ น ศ าส ด าข อ ง
ประเทศสังคมนิยม สราง
ดวยหินแกรนิต และหิน
ออน นับลานช้ินตอกลง
บนพื้นจนกลายเปนลาน
หินโมเสกเปนพื้นที่ลาน
กวาง ทางดานหนาจัตุรัส
แดงน้ัน เปนที่ต้ังของกิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย สังเกตุไดจากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ

วันที่หา มอสโคว -จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนตบาซิล – หางกุม– วิหารเซ็นต เดอซารเวียร – 
ยอดเขาสแปรโรวฮิล   (B/L/D) 



   
 

 

เปนวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักทองเท่ียวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและ
โยนเศษเหรียญขามไหลตัวเองไปดานหลังเพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาที่มอสโควอีกคร้ัง 
ลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพื้นที่กวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาที่เปน
สถานที่จัดงานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยัง
ประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมาย เชน พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย  
นํ าท านถ าย รูปด านหน า คู กั บ  ณ  ม ห าวิห าร เซน ต บ า ซิล  (ST. BASIL’S 

CATHEDRAL) ห น่ึ ง
สถาปตยกรรมที่กลายเปน
สัญลักษณ สําคัญของกรุง
มอสโคว ดวยรูปทรงที่ มี
ลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม 
สีสันสดใส ต้ังตระหงานสงา
ง า ม  ข น า บ ข า ง ด ว ย
กําแพงเครมลิน สรางขึ้น

โดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเปนอนุสรณสถานในการรบชนะ
เหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่
ม าน าน หล าย ร อ ยป   แ ล ะอ อกแบ บ โด ยส ถาป นิ ก  ป อ ส นิก ย าค อ ฟ เลฟ
(PostnikYakovlev) ดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอ
กันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมี
คําส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสองเพื่อไมให
สถาปนิกผูน้ันสามารถสรางส่ิงที่สวยงามกวาน้ีไดอีกการกระทําในคร้ังน้ันของพระเจาอี
วานที ่4 จึงเปนที่มาของสมญานามอีวานมหาโหดน้ันเอง  
นําทาน ชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม)หางสรรพสินคาที่
เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก แตมีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีใหเลือกซื้อกัน อยาง



   
 

 

หลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถนที่หน่ึงที่มีสถาปตยกรรมที่เกาแกของ
เมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ช้ัน มีรานคาเปดให บริการมากมาย
สําหรับใหผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปم�งถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาที่น่ี
อาจจะมีทั้งรูปลักษณ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโออา และที่สําคัญต้ังอยูบริเวณ
ลานกวางในยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม มีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภค
และบริโภคเชน เสื้อผา ของใชในครัวเรือน สินคาที่ มี ช่ือมีย่ีหอ เคร่ืองสําอางค 
น้ําหอม และสินคาที่เปนประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีใหเลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม วิหารเซ็นต เดอซารเวียร (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 
SAVIOUR) สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อ
เปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียให
รอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป แตตอมาในป ค.ศ.
1990 สตาลินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในขณะน้ันไดส่ังใหทุบโบสถทิ้งเพ่ือดัดแปลงเปน
สระวายน้ําที่ใหญที่สุดในโลกจนเม่ือปค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได
อนุมัติใหมีการกอสรางวิหารขึ้นมาใหมดวยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจําลอง
ของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต วิหารน้ีจึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกคร้ังโดยสรางเสร็จ
สมบูรณและทําพิ ธีเม่ือวันที่  19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปจจุบันวิหารน้ีใชในการ
ประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย  



   
 

 

นําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  หรือเนินเขานกกระจอก เปน
บริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยูเบ้ืองลางไดโดยทั้งหมด  จึงทํา
ใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแหงน้ีเปนที่ต้ังบานพัก
ของตน ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว ชมความสวยงาม
ของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลสแปรโรว เป�นมหาวิทยาลัยท่ี
เกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย ไดรับการกอต้ังขึ้นในป 1755 โดยมิคาอิลซอฟ 
นักวิชาการรัสเซียในชวงเวลาน้ัน มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการต้ังช่ือตามเขาในป 1940 
และเปนจุดชมวิวที่สวย ทีสุ่ดในมอสโคว ที่คูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุด
ที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา 
 
 
 



   
 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดย
มกุฎราชกุมารแหงนคร
เคียฟ เจาชายยูริ โดลโก
รูกี มีรับส่ังใหสรางเพ่ือใช
ป�องกันศัตรู ในอดีตเปน
เพี ย งป� อม ป ราการไม
ธรรมดา ที่ เป น เห มือน
หัวใจของก รุงมอสโคว 
ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครม
ลินเปนพิพิธภัณฑ และที่ต้ังสถานที่สําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ 
หอระฆังของอีวานมหาราชและส่ิงกอสรางอ่ืนๆอีกมากมาย  
เดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานที่เก็บสมบัติลํ้าคากวา 4,000 ช้ิน เชน ศาสตราวุธตางๆ เคร่ือง
ป�องกันตัว หมวก เส้ือเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรง
ของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง 
จากน้ัน ชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญ

ที่สุดในเครมลินโดยสรางทับลงบน
โบสถไมเกาที่มีมากอนแลว ใชใน
การประกอบพิ ธีราชาภิ เษก ชม
ป�อมปนใหญ, หอระฆังพระเจาอี
วานและ ชมระฆังยักษที่ ใหญ
ที่ สุดในโลก (หมายเหตุ: จํากัด

วันที่หก  มอสโคว –พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร-โบสถอัสสัมชัญ  
                IZMAILOVSKY  MARKET                                     (B/L/D) 



   
 

 

รอบเวลาในการเขาชมเพียงวันละ 4 รอบเทาน้ันคือ 10.00, 12.00, 14.30, 
16.30 น. ดังน้ันกรุณาตรงตอเวลานัดหมายอยางเครงครัด)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นํ าท าน เดินท างสู   IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ต้ั งอ ยู ใกล กั บ 
Izmailovo Royal Estate จึงเปนที่มาของช่ือ Izmailovsky ที่เปนช่ือของตลาด
นัดแหงน้ีน่ันเอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่นาซื้อหาก็มี ตุกตาแมลูกดก เปนตุกตาไม
เขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเปนช้ันๆจากตัวใหญไปจนเล็ก ในการซื้อสินคาจาก
รัสเซียควรระวังการซื้อภาพวาดสีน้ํามันเกาๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่
เก่ียวของกับศาสนาไวใหมากๆ เน่ืองจากวามีกฏหมายหามนําของเกาเหลาน้ีออกนอก
ประเทศรัสเซีย  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานอําลาเมืองมอสโคว  เดินทางสูสนามบิน  

10.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอสโคว (DME) โดยสายการบิน Turkmenistan 
Airlines เที่ยวบินที่ T5702 

(16.40 น. แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต ) 

18.50 น. ออกเดินทาง สู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines โดย
เที่ยวบินที ่T5 641 
03.10 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ  
 

วันที่แปด  กรุงเทพ ฯ         (-/-/-)                      

วันที่เจ็ด  มอสโคว –อาชกาบัต    (-/-/-)   



   
 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

13-20 ก.ค.62 
27 ก.ค-03 ส.ค.62 
10-17 ส.ค.62 
24-31 ส.ค.62 
07-14 ก.ย.62 
21-28 ก.ย.62 

49,999.- 48,999.- 47,999.- 8,500.- 

 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง  

จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยัน
การเดินทาง ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ตาม
ความเหมาะสม 
เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเดินทางต่ํากวา 20 
ทาน*** 
 
 



   
 

 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะ
ทําเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกคร้ัง 
ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ  
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 
ทาน แนะนําใหทานเปดหองพัก เปน1TWN +1SGLจะสะดวกกับทานมากกวา 
 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบินเติรกเมนิสถาน ใหทานละ 1 ใบน้ําหนักไม
เกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry)น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
อัตราน้ีรวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (ช้ันประหยัด) กรุงเทพฯ-  เซ็นตปเตอรสเบิรก - มอสโคว -กรุงเทพฯ 
คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน 
คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ  
คารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER- MOSCOW 
แจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด 
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 



   
 

 

วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”
เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัท
ประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ 

อัตราน้ีไมรวม 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%ภาษีหัก  ณ ที่จาย 3%กรณีตองการใบเสร็จ 
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาพนักงานขนกระเป�า ณ โรงแรม1 ใบ / ทาน 
คาทิปไกดทองถิ่น 3 ยูเอสดอลลาร USD  X 7 วัน  = 21 USD 
คาทิปคนขับรถทองถิ่น  2 ยูเอสดอลลาร USD X 7 วัน   = 14 USD 
คาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ  3 ยูเอสดอลลาร USD X 8 วัน = 24 USD รวมทั้งหมด 59 
USD ตอทานคะ  
หมายเหตุ 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 20 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวทุกประเภท
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรมที่พักในตางประเทศ หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ 

ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 



   
 

 

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย 
หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได 
ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเคร่ืองและทรัพยสิน
ของตนเอง 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเที่ยว ภาพใช

เพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 
เน่ืองจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑท่ีตางกัน โดยสายการบิน แอรแอสตานา มีกฎในการออกต๋ัว
กอนเดินทาง 21 วัน และเม่ือต๋ัวออกมาแลว จะไมสามารถ เปลี่ยนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ 
REFUND ต๋ัวได  

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาทีเ่หลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม * 
 
**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก

กรณี* 


