
 

 

รหัสทัวร WCT1901387 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซากอรส เซนตปเตอรสเบิรก 8 วัน 5 คืน (QR) 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่   พระราชวังปเตอรฮอฟ   สถานีรถไฟใตดิน 
อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน   หางสรรพสินคากุม 
โบสถเชสมี   พระราชวังฤดูรอนแคทเธอรีน   พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ 
โบสถสมอลนี   มหาวิหารเซนตไอแซค   เอาทเลทวิลเลจปุกคาวา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** นั่งรถไฟดวนจาก กรุงมอสโคว สู เซนตปเตอรสเบิรก (พักโรงแรม 5 คืน) ***             

พิเศษ รับประทานอาหารคํ่าพรอมชมการแสดงระบําพ้ืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 



 

 

พักโรงแรม 4 ดาว ในเครือ INTERCONTINENTAL ณ กรุงมอสโคว  (2 คืน) 
ออกเดินทางวันที่   

08-15 มิ.ย. // 12-19 ก.ย. // 19-26 ก.ย. // 10-17 ต.ค. // 18-25 ต.ค. 2562 
วันที่01     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
18.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอร   
สายการบินกาตาร แอรเวย (เคานเตอร P / Q) เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระ
และบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

21.05 น. เหินฟ�าสู กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 839  
วนัที่02      กรุงมอสโคว – เนินเขาสแปรโร – สถานีรถไฟใตดิน – ถนนอารบัต 
00.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง)  
02.50 น. เหิรฟ�าสู กรุงมอสโคว โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 223 
08.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร 
 จากน้ัน  นําทานเดินทางสู “เนินเขาสแปรโร”  (SPARROW HILL) จุดชมวิวที่สามารถ

มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้ง
เมือง และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่
สรางในสมัยสตาลิน ซ่ึงทานสามารถถายรูป
กั บ ห น่ึ ง ใ น เจ็ ด ตึ ก ที่ ใ ก ล ที่ สุ ด  คื อ 
มหาวิทยาลัย มอสโคว ที่เปนมหาวิทยาลัย
ที่เกาแกที่สุดในรัสเซีย สรางในสมัยพระนาง
แคทเธอรีนมหาราช จากน้ัน นําทานชม 
“ ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ใ ต ดิ น ”  (METRO 
STATION) สถานีรถไฟใตดินเปนสิ่งกอสรางที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตางชาติใหเห็น
ถึงความยิ่งใหญ ประวัติศาสตรความเปนชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม 
สถานีแตกตางกันดวยประติมากรรม โคมไฟระยา เครื่องแกว หินแกรนิต หินออนที่สวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานสู “ถนนอารบัต” (ARBAT STREET) เปนถนนคนเดิน ยาวประมาณ 1 กม. เปน
ทั้ งยานการคา แหลวงรวมวัยรุน 
รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน อาทิ 
แมคโดนัล สตารบัค ฮารดร็อคคาเฟ� 
ฯลฯ และยั งมี ศิ ลป น น่ั งวาดรูป
เหมือน รูปลอเลียน และยังมีศิลปน
เลนดนตรเีปดหมวกอีกดวย 

 
อิสระชอปปم�งและเดินเลนเก็บภาพ
บรรยากาศตามอัธยาศัย นอกจากน้ีทานไดถายภาพกับ “อาคารกระทรวงการตางประเทศ” 
ของรัสเซียที่ยิ่งใหญสวยงามกับศิลปกรรมแบบสตาลินสไตล  นําทานเปลี่ยนบรรยากาศ 
ลองเรือชมความสวยงามสองฝم�งแมนํ้ามอสโคว “MOSKVA” เรือจะนําทานลองผาน
ชมสถานที่สําคัญๆ หลายแหงในกรุงมอสโคว     

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก:      HOLIDAY INN SELIGERSKAYA                                                        

หรือระดับใกลเคียง 
วันที่03     มอสโคว – ซากอรส – โบสถโฮลีทรินิตี้ – จัตุรัสแดง – ชมละครสัตว   
เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู “เมืองเซอรกิเยฟ โปซาด” (SERGIEV POSAD) หรือ “เมืองซา

กอรส ” (ZAGORSK) (70 ก .ม .) เข าสู
โบราณสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุดใน
คริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญที่
ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอน
ศิลปะสอนการรองเพลงทางศาสนา สอน
การวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆที่มี
บาทหลวง 400 รูป และนักศึกษา 100 คน 
ชม “โบสถโฮลี ทรินิตี้” (THE HOLY TRINITY) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว  
หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญ
เซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสู 

“มอสโคว” นําทานเดินทางเขาสู “จัตุรัส



 

 

แดง” (RED SQUARE) ลานกวางใจกลางเมืองที่ เปนเวทีของเหตุการณ สําคัญใน
ประวัติศาสตรของรัสเซีย บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเปนที่ต้ังของกลุมสถาปตยกรรมที่
สวยงาม เชน วิหารเซนตบาซิล ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอด ที่มีสีสันสวยงามสดใส ชม 
“หอนาฬิกาซาวิเออร” ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง 5 
แฉกที่ทํามาจากทับทิมน้ําหนัก 20 ตัน ชมหางสรรพสินคากุม สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของ
เมืองสรางในป ค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวก แบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม 
ถายภาพกับพิพิธภัณฑประวัติศาสตร อาคารตึกสีแดง สถานที่เก็บรวบรวมขอมูลทาง
ประวัติศาสตรของรัสเซีย มีสมบัติมากกวา 4.5 ลานชิ้น และเอกสารกวา 15 ลานชิ้น 
อนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมี
โลงแกวครอบอยู  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
*** นําทานชม การแสดงละครสัตว (CIRCUS) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควร
พลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาด
โผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 
นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่
ระลึกดวย *** 

   ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ 15 USD*** 

ที่พัก:      HOLIDAY INN SELIGERSKAYA                                                        
หรือระดับใกลเคียง    

วันที่04   ตลาดสินคาพ้ืนเมือง – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี ่ 
อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน – มหาวิหารเซนตซาเวียร – มอสโคว  
เซนตปเตอรสเบิรก (โดยรถไฟดวน)   

เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม  
นํ า ท า น สู  “ต ล า ด สิ น ค า พ้ื น เ มื อ ง ” 
(IZMAILOVO) ตลาดที่ใหญที่สุดของมอส
โคว อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง
นานาชนิด ในราคายอมเยา และตัวตลาด
เองก็จําลองรูปแบบอาคารสวยงามหลาย
แหงของรัสเซีย มาไวอยูในที่เดียวกัน ทาน
สามารถหาของที่ระลึกหรือของฝาก ไดบน
ถนนสายน้ี เชน ตุกตามาทรอชกา หรือตุกตาแมลูกดก, กลองไมแกะสลัก ท่ีทําจากไมเบิรช , 



 

 

หมวกขนสัตว ขนหมี(ขนเทียม), ผาพันคอ ผาคลุมไหล คลุมผม (Platok), ไขอีสเตอร, 
เครื่องถม (Khokhloma), อําพัน, รองเทาบูทรัสเซีย ที่ใสสบายโดยไมตองใสถุงเทา 
(Valenki) ฯลฯ  
 
นําทานเดินทางสู “พระราชวังเครมลิน” 
(KREMLIN PALACE นํ า ท า น เข า ช ม 
“พิ พิ ธภัณ ฑ อาร เมอรี่ ” (ARMOURY 
CHAMBER) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุด
ของรัสเซีย เริ่มกอสรางตามพระบัญชาของ
พระเจาอเล็กซานเดอรที่  1 ปจจุบันเปน
สถานที่รวบรวมทรัพยสมบัติที่ลํ้าคาในชวง
ตนคริสตศตวรรษที่ 19 แวะถายรูปเปนที่ระลึกบริเวณดานหนาพระราชวังเครมลิน ซึ่งตั้งอยู
บนชายฝم�งของแมน้ํามอสโควและแมน้ําเนกลินนายา สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประทับของพระเจา
ซารผูครองเมืองทุกพระองค จนกระทั้งยุคของซารปเตอรมหาราชทรงยายไปเซนตปเตอร
สเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ นําทานสู 
จัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอ
ระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่
สําคัญ สรางในป ค.ศ.1475-1479 จากน้ัน ชมระฆังพระเจาซาร สรางในสมัยพระนางแอน
นาที่ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อ  นําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ
ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ตอดวยชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการ
สรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน 

เที่ยง       บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชม “อารามชี โนโวดิวิชี คอน

แวนน” (NOVODEVICHY CONVENT) 
ซึ่งสรางในศตวรรษที่ 16 เปนสถาปตยกรรม
สไตลบารอก คอนแวนตเกาแกอายุกวา 
300 ป แทน อดีตเคยเปนที่คุมขังของพระ
นางโซเฟยและเชื้อพระวงศฝ�ายหญิงของ
ราชวงศโรมานอฟ ปจจุบันเปนสุสานสําหรับ
สุภาพสตรีคนสําคัญระดับประเทศ นําทาน
เขาชม “มหาวิหารเซนตซาเวียร” หรือที่
เ รี ย ก กั น ว า  ม ห า วิ ห า ร โ ด ม ท อ ง 



 

 

(CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR)  (หามถายภาพดานใน) เปนมหาวิหาร
โดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อ
ป ค.ศ. 1812โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดง
กตัญุตาแดพระผูเปนเจาท่ีทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน ใชเวลา
กอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญของนิกาย 
รัสเซียน ออโทดอกซใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ  โดยมหาวิหารเซนตซาเวียร 
ตั้งอยูริมแมน้ํา MOSKVA สมควรแกเวลา นําทุกทานออกเดินทางสู “เมืองเซนตปเตอร
สเบิรก” (ST.PETERSBURG)  โดยรถไฟ
ด ว น SAPSAN HIGH-SPEED 
TRAIN  เท ค โน โล ยี ให ม ล า สุ ด จ า ก
เยอรมัน ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. 
เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทาง 
จากกรุงมอสโคว สู  เมืองเซนตปเตอร
สเบิรก  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:     PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL   หรือระดับใกลเคียง 
วันที่05     เซนตปเตอรเบิรก – พระราชวังปเตอรฮอฟ (พระราชวังฤดูรอน) – เมืองพุชกิ้น  
              พระราชวังแคทเธอรีน (พระราชวังฤดรูอน) – โบสถหยดเลือด (ดานนอก) 
เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู “เมืองปเตอรฮอฟ” 
(PETRODVORETS) ซึ่งอยูทางตอนใต
ของอาวฟนแลนด รูจักเมืองน้ีกันอยาง
แพรหลายวาเปนศูนยรวมของสวนแหง
เมืองปเตอรฮอฟ นําทานสู พระราชวังฤดู
รอนเปโตรวาเรส พระตําหนักชายฝم�งของ
กษัตริยรัสเซียเพ่ือใชพักผอนและลาสัตวใน
ฤดูรอนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบดวยพระราชวัง น้ําพุ สวนตอนลาง สวน
ตอนบน เปนหน่ึงในบรรดาสุดยอดสถาปตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ําตกที่ลดหลั่นกันถึง 
27 ขั้น น้ําพุตกแตงดวยรูปปم�นถึง 255 ชิ้น มี นํ้าพุใหญที่สุด และ รูปปم�นแซมซันกําลัง
งางปากสิงโต ที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝมือของสถาปนิก BARTOLOMEO CARLO 
RASTRELLI เพ่ือเปนสัญลักษณครบรอบ 25 ปแหงชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุงโปลตาวา เขา
ชมภายในพระราชวัง ประกอบดวยหองพักผอน 26 หอง อาทิ หองเตนรําที่หรูหราฟู�ฟ�า



 

 

ดวยศิลปะบารอก หองทองพระโรงใหญเปนหองที่ใหญที่สุดในพระราชวัง หองรูปภาพที่
แสดงรูปภาพของศิลปนชาวอิตาลีจํานวน 368 รูป พระราชวังแหงนี้และบริเวณใจกลาง
เมืองไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู “เมืองพุชก้ิน” (PUSHKIN) นําทานเก็บภาพกับ “โบสถเชสมี” 

(CHESME CHURCH) โบสถแหงการประสูติของเซนตจอหนเดอะแบปทิสตถูกสรางขึ้น
โดยสถาปนิกของรัสเซีย YURY  FELTEN ในป ค.ศ. 1780 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะ
ของกองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพเรือ
รัสเซียเหนือกองทัพตุรกี ที่อาวเชสมีใน
ทะเลอีเจียน  นําทานเขาชม “พระราชวัง
ฤดู รอนแคท เธอรีน ” (CATHERINE 
PALACE) ที่เริ่มสรางในสมัยพระเจาปเต
อรมหาราชใหเปนที่พักผอนของมเหสีองค
โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ตอมาก็ยก
ใหพระธิดา อลิซาเบธ ในป  1741 ได
ตกแตงทําใหพระราชวังหรูหรามากขึ้นและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแตง
เพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเปนอาคาร 2 ชั้น มีหองพักผอน 50 หอง อาทิ หองโถงใหญ เปน
หองที่สวยงาม ผลงานช้ินเอกของ BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI  
หนาตางประดับประดาดวยกระจก เทียน ปดทองอรามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมหอง
อําพัน เปนหองที่มีความสวยงามที่สุดไมวาจะเปนผนังหรือรูปภาพประดับก็นําอําพันมา
ตกแตงทั้งหมด หองอาหารคํ่าสีเขียว ออกแบบโดย CHARLES CAMERON เปนหองที่มี
ลักษณะเดนดวยศิลปะแบบคลาสสิก จากน้ัน นําชม “โบสถหยดเลือด” (ดานนอก) 
(CHURCH OF THE SAVIOR ON SPILLED BLOOD) โบสถแหงหยดเลือด สรางเพื่อ
เปนเกียรติแหงพระเจา 
ซารอเล็กซานเดอรที่ 2 ในป ค.ศ. 1881 
ซึ่ งถูกลอบปลงพระชนม  เปนโบสถที่
ส ว ย ง า ม  ตั้ ง อ ยู ข า ง ค ล อ ง 
GRIBOYEDOV ในชวงสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 โบสถไดรับความเสียหายจากระเบิด 
หลังสิ้นสุดสงครามจึงไดมีการบูรณะใหม 
ปจจุบันตั้งโดดเดนดวยสีสันที่สวยงาม
สะดุดตา ภายในของโบสถแหงน้ีถูกตกแตง



 

 

กระเบื้องโมเสคอยางสวยในสไตล ROMANTIC NATIONALISM ซึ่งแตกตางจากโบสถ
อ่ืนๆ ในนครเซนตปเตอรสเบิรก (ST.PETERSBURG) ซึ่งมักจะถูกตกแตงในสไตลบาโรค 
(BAROQUE) และนีโอคลาสสิค (NEOCLASSIC) โบสถแหงน้ีถือวาเปนโบสถที่ใหญที่สุด
ในรัสเซียที่ถูกประดับประดาดวยกระเบ้ืองโมเสค ละเอียดและสวยงามทุกตารางน้ิว 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:      PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL   หรือระดับใกลเคียง                           
วันที่06     เซนตปเตอรสเบิรก – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ – จัตุรัสพาเลซ – ป�อมปเตอรและปอล  

โบสถสมอลนี – ชอปปم�งถนน NEVSKY PROSPEKT 
รับประทานอาหารคํ่า ณ พระราชวังนิโคลัส พรอมชมโชว   

เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาชม “พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ” (HERMITAGE MUSEUM) หรือพระราชวังฤดู
หนาว แรกเริ่มในป ค.ศ.1764 พระนาง
แคทเธอรีนไดทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรป
กวา 250 ชิ้น จึงตองสรางหองสําหรับ
เก็บและแสดงภาพสวนพระองคขึ้นโดยที่
พระนางเรียกหองแสดงภาพน้ีวาเฮอรมิ
เทจ มีภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกวา 
3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณี
มีคา งานที่มีคุณคาถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสมตอเน่ืองกันมากขึ้นเรื่อยๆ 
จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจา เจานิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมูของสะสมทั้งหมด และได
เปดพิพิธภัณฑแหงแรกที่ใหคนทั่วไปเขาชมได ปจจุบันมีสิ่งของตางๆ ที่ทรงคุณคาจัดแสดง
อยูเกือบ 3 ลานชิ้น จากน้ัน นําชม “จัตุรัสพาเลซ” (DVORTSOVAYA SQUARE) ซึ่งมี
เสาหินอเล็กซานเดอร ALEXANDER COLUMN ตั้งอยู เปนหน่ึงในอนุสาวรียที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของเซนตปเตอรสเบิรก เพื่อเปนการระลึกถึงชัยชนะในสงครามเหนือนโปเลียนแหง
ฝร่ังเศสในป ค.ศ. 1812 เปนเสาแหงชัยชนะที่สูงที่สุดในโลก ทําจากหินแกรนิตแทงเดียว  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานชม “ป�อมปเตอรและปอล” 

(PETER AND PAUL FORTRESS) 
สิ่งกอสรางแรกสุดของเมืองเพ่ือเปนอนุสรณ
ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดนดวยศิลปะบา
รอก ตั้งอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมี
วิหารปเตอรและปอล ซึ่งเปนที่เก็บพระศพ



 

 

ของราชวงศโรมานอฟ เริ่มจากพระเจาปเตอรมหาราชจนกระทั่งกษัตริยพระองคสุดทายของ
ราชวงศ พระเจานิโคลัสท่ี 2 และครอบครัว  จากน้ัน น่ังรถผานชมเรือออโรรา สรางในชวงป
ค.ศ.1904-1905 ระหวางการทําสงครามของรัสเซียกับญี่ปุ�น เปนเรือรบโบราณที่พายแพ
กลับมาเพราะลาสมัยสูญี่ปุ�นไมได ปจจุบันเปนเรือปลดระวางและทําเปนพิพิธภัณฑ 

 
 นํ าท าน เก็ บ ภ าพ  “ โบ ส ถ ส ม อ ล นี ” 

( SMOLNY CATHEDRAL)  โ บ ส ถ
สวยงามสีฟ�าขาวที่คูควรสําหรับเจาหญิง
เป น ตั ว อ ย า ง อั น น า ห ล ง ใ ห ล ข อ ง
สถาปตยกรรมสไตลบาโรก สถานท่ีแหงน้ีมี
เรื่องราวที่ สับสนวุนวายอยู เบื้ องหลั ง 
อาคารแหงน้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อิตาลี ฟรันเชสโก บารโตโลเมโอรัสเตรลลี 
ซึ่งเปนผูอยูเบื้องหลังอาคารที่นาทึ่งที่สุดหลายแหงของเซนตปเตอรสเบิรก จากน้ัน นําทาน
เดินเที่ยวชม ถนน NEVSKY PROSPEKT เปนที่รูจักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร 
ศูนยกลางของนครเซนตปเตอรสเบิรก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เริ่มตนที่หนา
พระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปตยกรรมที่โดดเดน ในชวง
ศตวรรษที่ 18-20 เปนทั้งสถานที่ยานการคา ยานที่อยูอาศัย พระราชวัง โรงละคร รานคา 
โรงแรม และสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญ      

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ พระราชวังนิโคลัส พรอมชม การแสดงระบําพ้ืนเมือง ที่  
NIKOLAEVSKY PALACE ชมการเลนดนตรีโบราณ พิณ กีตาร การแสดงตลก การ
เตนรําพ้ืนบานที่สะทอนประเพณีและวัฒนธรรม และการแตงกายชุดประจําเผาตางๆ 
ที่ มีสีสันสวยงาม การแสดงจะแบงออกเปน 2 ชวง และมีพักประมาณ 15 นาที 
ระหวางพักเชิญทานรับประทานอาหารวาง วอดกา แชมเปญ ขนมปง พรอมคาเวียร
และผลไม 

ที่พัก:     PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL    หรือระดับใกลเคียง 
 

 

 
 



 

 

วันที่07    เซนตปเตอรสเบิรก – วิหารเซนตไอแซก (ดานนอก) – มหาวิหารคาซาน (ดานนอก) 
เอาทเลทวิลเลจปุกคาวา – สนามบิน 

เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม “มหาวิหารเซนตไอแซค” (ดานนอก) (ST.ISAAC’S CATHEDRAL) ที่ได

ช่ือวาเปนมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญเปนลําดับ 4 ของโลก เปนตนแบบของที่ทําการ
รัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ถายรูปที่ลานดานหลังของมหาวิหารเซนตไอ
แซค จะมีรูปปم�นของพระเจานิโคลัสที่ 1 ทรงมากับฐานที่มีรูปปم�นพระมเหสีและพระธิดา
ลอมรอบ นําทานชม “มหาวิหารคา 

 ซาน” (ดานนอก) (KAZAN CATHEDRAL)  
ตั้งอยูบนถนนเนฟสกี้ ซ่ึงเปนถนนเสนหลักของ
ตัวเมือง สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหา
ราช ตรงกับชวงปค.ศ. 1708 ซึ่งแตเดิมน้ันจัด
ไดเพียงวาเปนโบสถเล็กๆเทาน้ัน โดยภายในมี
รูปไอคอนและพระแมมาเรีย (OUR LADY 
OF KAZAN) ที่วาดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 
ซึ่งตรงกับสมัยพระเจาอีวานที่ 4 ในชวงที่กรุง
มอสโกกอตั้งเปนเมืองหลวง โดยพระเจาปเต
อรมหาราชไดมีพระราชดํารัสใหนํารูปไอคอน
และพระแมมาเรียนมา ไดที่ น่ี ตอมาในสมัย
การปกครองของพระเจาปอลดที่ 1 ในปค.ศ. 
1800 ไดทําการสรางวิหารใหมใหเปนวิหารที่
ใหญขึ้น และสวยงามกวาเดิม เน่ืองจากที่วาหลังจากที่พระองคเสด็จประพาส ณ กรุงโรมที่
อิตาลีแลวพระองคทรงเกิดความประทับใจในรูปแบบของสถาปตยกรรมแบบ อิตาลี 
พระองคจึงไดนํารูปแบบดังกลาวน้ันมาผสมผสานในการกอสรางมหาวิหารหลังใหมน้ี  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู “เอาทเลทวิลเลจปุกคาวา” (OUTLET VILLAGE PULKOVO) เอาท

เลทแหงแรกของเมืองเซนต 
ปเตอรสเบิรก มีสินคาหลากหลายแบรนด อาทิ ADIDAS , CALVIN KLEIN , FURLA , 
GEOX , GUESS , LACOSTE , NIKE , PUMA , SAMSONITE , SWATCH อิสระ
ใหทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย 

อิสระอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
      ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานปูลโกโว นําคณะทานเช็คอิน  



 

 

23.00 น. เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 282 
 

วันที่08  กรุงเทพฯ        
05.00 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 3 ช่ัวโมง)   
08.00 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร แอรเวย 

เที่ยวบินที่ QR 832 
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหต.ุ..โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,
ฟ�า , อากาศ, การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ ที่ทางคณะ
เดินทางในขณะนั้น ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน
ของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการ   
ออกเดินทางชวง 

 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน

เด็กอายุตํ่า
กวา 12 ป  

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง
จายเพ่ิม 

 

12-19 ก.ย. 2562 56,900 56,900 56,900 14,000 
19-26 ก.ย. 10-17 ต.ค. // 

18-25 ต.ค. 2562 57,900 57,900 57,900 14,000 
08-15 มิ.ย. 2562 58,900 58,900 58,900 14,000 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - มอสโคว // เซนตปเตอรสเบิรก - กรุงเทพฯ 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป

ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก



 

 

วันเขาพักตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรม)/หากผู

เดินทางอายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมคณะ (ตองซื้อประกันเพ่ิม)  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 น้ําด่ืมบนรถ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่
ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน)  

 หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก มีคาใชจายในการจัดสงคืน และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหาย
ได 

 คาทิปไกดทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ ทานละ 40 ยูเอสดอลลาร (ตลอดการเดินทาง) 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถ
ทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ 



 

 

ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก

ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปน
คาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 
100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

 


