
                
  

 

 

รหัสทัวร PVC1901452 
ทัวรรัสเซีย มอสโควเซ็นตปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน (SU) 
ยอดเขาสแปรโรวฮิล พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร  วิหาร
เซ็นตเดอซารเวียร ถนนอารบัต  ละครสัตว จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนตบาซิล  
SAPSAN EXPRESS  เซ็นตปเตอรสเบิรก  พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดู
รอนปเตอรฮอฟ ป�อมปเตอรแอนดปอลด มหาวิหารเซนตไอแซค         
                                   

 
 



                
  

 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 ทาน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

22-28 มิ.ย.62 
13-19 ก.ค.62 60,999 60,999 59,999 8,500 

10-16 ส.ค.62 62,999 62,999 61,999 8,500 
21-27 ก.ย.62 60,999 60,999 59,999 8,500 
 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง  
จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยัน
การเดินทาง ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเติม ตาม
ความเหมาะสม 
 

 
07.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ  
 ประตู 7 ช้ัน 4 เคานเตอร P AEROFLOT AIRLINES (SU) พบกับเจาหนาที่ของ
 บริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
10.00 น.  ออกเดินทาง สูมอสโคว  โดยสายการบินแอรโรวฟรอท (SU)  
 เท่ียวบินที่ SU 271 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 2 รอบ **ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 

วันแรก      กรุงเทพ  - มอสโคว – ยอดเขาสแปรโรวฮิล  (-/-/D/)  



                
  

 

 

 
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว 
   (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ  
จากน้ันนําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  (SPARROW HILLS) 
หรือเนินเขานกกระจอก เปนบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยูเบ้ือง
ลางไดโดยทั้งหมด จึงทําใหเลนินผู นําพรรคคอมมิวนิสตในอดีต เลือกเนินเขา
นกกระจอกแหงน้ีเปนที่ ต้ังบานพักของตน ปจจุบันพื้นที่ ดังกลาวเปนที่ ต้ังของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว และเปนจุดชมวิวท่ีสวยที่สุดในมอสโคว ที่คูรักนิยมมาถายภาพ
แตงงาน รวมถึงเปนจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา 
 
 
 



                
  

 

 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป  ค.ศ.1147 โดย
มกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ เจาชายยูริ โดลโกรูกี มีรับส่ังใหสรางเพ่ือใชป�องกันศัตรู 
ในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไมธรรมดา ที่เปนเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตาม

วันที่สอง     มอสโคว - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร – วิหารเซ็นต เดอซาร 
                   เวียร – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว       (B/L/D) 
                        



                
  

 

 

ความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลิน
เปนพิพิธภัณฑ และที่ต้ังสถานที่สําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอ
ระฆังของอีวานมหาราชและส่ิงกอสรางอ่ืนๆอีกมากมาย  
จาก น้ันเข าชม พิ พิ ธภัณ ฑ อาร เมอร ร่ีแชม เบอร  (KREMLIN ARMOURY 
CHAMBER) ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานที่เก็บสมบัติ
ลํ้าคากวา 4,000 ช้ิน เชน ศาสตราวุธตางๆ เคร่ืองป�องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช
รบในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพระเจาซารและซารี
นาซึ่งหาดูไดยากย่ิง  จากน้ันชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่
เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอนแลว 
ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก  
จากน้ัน ชม โบสถIVAN THE GREAT BELL-TOWER 

เท่ียง   รับประทานอาหารเที่ยง 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 นําทาน 
ชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมใน
การรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน สรางขึ้นใน
ป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเปนสถานีรถไฟฟ�าใตดินที่สวยท่ีสุดใน
โลก ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 สถานี
รถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรงรวมทั้งการ
กอสรางที่ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเปนที่บัญชาการ
ระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานี
ดวยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  
จากน้ันใหเวลาอิสระทุกทานเดินช็อปปم�ง ถนนอารบตั ถนนคนเดินที่มีช่ือเสียง ช่ือถนน
น้ีปรากฏมาต้ังแตศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูของชนชั้น ขุนนางและศิลปนที่มีผู
อุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเปนยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัตกลายเปนถนนคนเดินที่มีช่ือเสียงที่สุดของรัสเซีย 
เปนแหลงของศิลปนจิตรกร รานขายของ
ที่ระลึก รานกาแฟ ฯลฯ 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานชมเซอรคัส Russian Circus 
การแสดงของสัตวแสนรูมายากล 
กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผน
จากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 



                
  

 

 

ชวง ชวงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหวางพักจะมีบริการ ถายรูปกับสัตว
ตางๆ จากน้ัน นําทานกลับสูที่พักตางๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ 
จะนําทานชมบัลเลต หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หร

เทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    
  นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ  

จากน้ัน เดินทาง สู  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเปนสถานที่สําคัญต้ังอยูกลาง
ใจเมืองของมอสโควเปนจัตุ รัสที่
สวยงามท่ีสุดในโลก  
เปนสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของ
ประ เท ศสั งคม นิ ยม  สร า งด วย
หินแกรนิต และหินออน นับลานช้ิน
ตอกลงบนพื้นจนกลายเปนลานหิน
โม เสกเป นพื้ นที่ ล านกวาง ทาง
ดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน เปนที่ต้ังของ
กิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย สังเกตุไดจากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณเปนวงกลม และ
ภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักทองเที่ยวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญ
ขามไหลตัวเองไปดานหลังเพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาที่มอสโควอีกคร้ัง ลานกวางของ
จัตุรัสแดงน้ีมีพื้นที่กวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาที่เปนสถานที่จัดงาน
สําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวย
สถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรรัสเซีย   

วันที่สาม    จัตุรัสแดง -ตึก Ostankino Tower -มหาวิหารเซนตบาซิล- GUM   (B/L/D) 
     



                
  

 

 

เท่ียง นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานม้ืออาหารสุดหรูท่ีสูง
ที่สุดในยุโรป ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว ระดับความ
สูง 328 M. ณ ตึก Ostankino Tower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํ าท า น ถ า ย รู ป ด า น ห น า คู กั บ  ม ห า วิ ห า ร เซ น ต บ าซิ ล  (ST. BASIL’S 
CATHEDRAL) ห น่ึ งส ถ าป ต ย ก รรม ที่
กลายเปนสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว 
ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม 
สีสันสดใส ต้ัง ตระหงานสงางาม ขนาบขาง
ดวยกําแพงเครมลิน สรางขึ้นโดยพระเจาอี
วานที่  4  (Ivan the Terrible) เพื่ อ เป น
อนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพ
ของมองโกลที่เมืองคาซาน ในป พ.ศ. 2095 
หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยป 



                
  

 

 

ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความ
งดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอ
พระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก
ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางส่ิงที่
สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในคร้ังน้ันของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของ
สมญานามอีวานมหาโหด 
จากน้ันนําทาน ชอปปم� งตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) 
หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก แตมีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีให
เลือกซื้อกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถนที่หน่ึงที่ มี
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มี
ความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ช้ัน มีรานคา
เปดให บริการมากมายสําหรับให 
ผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปم�งถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาที่น่ีอาจจะมีทั้ง
รูปลักษณ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโออา และที่สําคัญต้ังอยูบริเวณลานกวางใน
ยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม 
มีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เส้ือผา ของใชในครัวเรือน สินคา
ที่มีช่ือมีย่ีหอ เคร่ืองสําอางค น้ําหอม และสินคาที่เปนประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให
เลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา 
 
 
 
 



                
  

 

 

วันที่ส่ี     มอสโคว –  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดู
หนาว  (B/L/D/) 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  นําทานเดินทางสูสถานี
รถไฟ  

........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟดวน  SAPSAN EXPRESS 

TRAIN จากมอสโควสูเซ็นตปเตอรสเบิรก (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง)  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ หรือพระราชวังฤดูหนาว (HERMITAGE) 

ที่ มี



                
  

 

 

ความสําคัญตอประวัติศาสตรของท้ังประเทศรัสเซีย และไทย เน่ืองจากในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 พระองคไดเสด็จมาประทับที่น่ี
ขณะเปนพระราชอาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 
หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญ และเกาแกที่สุดใน
โลก มีหองมากถึง 1,050 หอง และมีศิลปะภาพวาด โบราณวัตถุลํ้าคามากมายจาก
จิตกรเอกที่โดงดังของโลกมากถึง 3 ลานช้ิน ซึ่งสวนใหญจะเปนภาพเขียน (ภายใน
พระราชวัง ไมอนุญาตใหถายรูป ตองฝากไวท่ีเจาหนาที่ รวมถึงสัมภาระขนาดใหญ
ดวย)   

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทาง เขาชมพระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ PETERHOF มีอีกช่ือหน่ึง
เรียกวา PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต  ต้ังอยูแทบชานเมืองของ เปน
พระราชวังท่ีสวยงามไมเหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปเตอรมหาราช ปเตอรฮอฟเปน

วันที่หา    พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ-ป�อมปเตอร แอนด ปอลด – มหาวิหารเซนตไอแซค   
-  Bronze horseman -   เรือรบหลวงออโรรา              (B/L/D) 



                
  

 

 

พระราชวังท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ช่ือวาฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ
เลอ บรอง ทั้งสองทําคนละสวนในพระราชวังน้ีโดยตัวภายในพระราชวังน้ันเปนหนาที่
หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส "บารอค"และ
คลาสสิก พระเจาปเตอร หมายม่ันปم�นมือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงานไป
ยาวถึง 10 ป ราสเทรลลี่บรรจงสรางพระราชวังอยางปราณีตเนนการตกแตงภายใน 
เลือกใชโคมไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลัก และภายนอก
พระราชวังก็ยังมีสวนน้ําพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ อิสระตามอัธยาศัย
ใหทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปด ทางทัวรจะ
จัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง) 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม ป�อมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เปนสิ่งกอสรางแรกสุด
ของเมือง  

St Petersburg  สรางในป ค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน 
ดวยศิลปะแบบบารอกเพื่อใชเปนป�อมปราการในการป�องกันขาศึกรุกราน ต้ังอยู
บน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเปนรูปทรงหกเหลี่ยม 
กําแพงเปนหินกออิฐ สวนวิหารป เตอร แอนด  ปอลด  (Peter-and-Paul-
Fortress) เร่ิมสรางขึ้นเม่ือปค.ศ 1712 ดวยการ ออกแบบของ Domennica 
Trezzini สรางเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ต้ังช่ือวิหารแหงน้ีเพื่อเปน
เกียรต์ิแดนักบุญปเตอร และนักบุญปอลดเพ่ือเปนการเผยแพรศาสนา ความสูงของ
ยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเปนส่ิง กอสรางที่สูงท่ีสุดของเมืองและหามสราง
ส่ิงกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอกซึ่งนับวาแตกตาง กับ
โบสถคริสตออรโทดอกซทั่วไปและวิหารแหงน้ียังเปนที่เก็บพระศพของราชวงศโรมา
นอฟ เร่ิมตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระทั่งถึงกษัตริยองคสุดทาย
ของราชวงศ 



                
  

 

 

 
นําทานชมภายใน มหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) 
สรางในป ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเปนเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปน
เพียงโบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเปนโบสถหิน และถูกสรางใหมอยาง
งดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ที่ปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ีเปนวิหารที่มี
ความย่ิงใหญที่ สุดของโลก พระองคจึงทุมเททั้งกําลังคน และกําลังทรัพยอยาง

มหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชทองคําแผนปดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหาร
ประดับประดาดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใชเวลากอสรางยาวนานถึง  40 
ป ปจจุบันวิหารเซนตไอแซคไดรับการยกยองวาเปนวิหารทรงโดมที่ใหญเปนอันดับ 3 
ที่งดงามที่สุดในโลก 



                
  

 

 

 
นํ าท านถ าย รูป กับ   ( Bronze 
horseman statue peter 
great) เปนอนุสาวรียแหงแรก
ของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ติดกับ
แมน้ําเนวา ดานหนาของโบสถเซ็น
ไอแซค ซึ่งกอสรางเปนอนุสาวรีย
ของพระเจาปเตอรมหาราช ผูเปน
กษัตริยพระองคแรกที่ ได  ขนาน
นามวา “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส Entienne Maurice 
Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  
 
นําทานสูทาเรือพาณิชยโบราณ และถายรูปกับ เรือรบหลวงออโรรา (THE 
BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ไดช่ือวาเปนเรือรบที่เกาแกที่สุดใน
รัสเซีย โดยเปนเรือลาดตระเวนท่ีรับใชชาวรัสเซียมายาวนาน ต้ังแตคร้ังสงครามรัสเซีย
กับญ่ีปุ�นในป ค.ศ. 1904 -1905  เคยรวมรบในสงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2 รวมถึง
ใชยิงปนเปนสัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นตปเตอรสเบิรก ในการ
ปฏิวัติสังคมนิยมที่นําโดยเลนิน เม่ือป ค.ศ.1917 และยังเปนเรือที่โดยสารซารนิโคลัส
ที่ 2 พรอมราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในป ค.ศ.1911 
ปจจุบันเรือออโรราไดปลดประจําการ กลายเปนพิพิธภัณฑลอยน้ํา 



                
  

 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ี AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม 

นําทานชม The Cathedral of the 
Resurrection เรียกเลนๆวา โบสถหยดเลือด 
SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในป 
1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่
สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผูกอการราย บุตรชาย
ในฐานะกษัตริยพระองคตอไปจึงสรางโบสถน้ีขึ้นเปน
อนุสรณ เปนโบสถอันงดงามที่อยูขาง
คลอง Griboyedov โดยสรางข้ึนตามบัญชาของ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3” เพ่ือ
เปนอนุสรณแดพระบิดาคือ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมใน

วันท่ีหก    เซ็นตปเตอรสเบิรก- โบสถหยดเลือด-มอสโคว  (B/L/-)   
   



                
  

 

 

บริเวณที่สรางโบสถน้ีขึ้นยอดของโบสถมีความสูง 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 
 ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู สนามบินนานาชาติพัลโคโว (LED) เซนปเตอร

เบิรก 
13.50 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว  

โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU017 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
19.10 น. ออกเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เท่ียวบินที่ 
SU270 

 08.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ

เปล่ียน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 

ทางผูจัด 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสม 

 
 

วันที่เจ็ด    กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 



                
  

 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร  
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
 ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
 หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 
ทาน แนะนําใหทานเปด  
  หองพัก เปน 1TWN +1SGL  จะสะดวกกับทานมากกวา 
 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบินการบินไทย ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 
20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
อัตราน้ีรวม               
คาต๋ัวเคร่ืองระหวางประเทศช้ันประหยัด ECONOMY CLASS ทีร่ะบุวันเดินทางไป-กลับ พรอม
กรุป//รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเช้ือเพลิง  
คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน 



                
  

 

 

แจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด     
คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ  
คามัคคุเทศกอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ

เทาน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป ทางบริษัท

ประกันฯ จะชดใชคาสินไหม 
     ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 
อัตราน้ีไมรวม     
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ     
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาพนักงานขนกระเป�า ณ โรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
คาทิปไกดทองถ่ิน 3  เหรีญ USD /ทาน X 6 วัน =18 USD 
คาทิปคนขับรถทองถ่ิน 2 เหรียญ USD/ทาน X 6 วัน= 12 USD 
คาทิปหัวหนาทัวรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X 7 วัน = 21 USD 
รวมทิป  51 USD /ทาน/ทริป 
 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ
ดวย 
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบินตามที่เกิดข้ึนจริง ณ สายการ
บินน้ันๆ 



                
  

 

 

หากต๋ัวเคร่ืองบินมีการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 
คาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือน
เปนอยางนอย 
น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบิน 
กําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมี
ปญหา เชนสามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย 
และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอิน
เทาน้ัน 
หมายเหตุ 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 25 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวทุกประเภท
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกรณีที่ทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง
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

ปฏิเสธการเขาประเทศ ไมวากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเที่ยว ภาพใช

เพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 
เน่ืองจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑที่ตางกัน โดยสายการบิน มีกฎในการออกต๋ัวกอนเดินทาง 
21 วัน และเม่ือต๋ัวออกมาแลว จะไมสามารถ เปลี่ยนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ต๋ัว
ได  
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก

กรณี** 


