
 

 

รหัสทัวร WCT1901401 
ทัวรรัสเซีย แกรนดรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค เซนตปเตอรสเบิรก  
9 วัน 6 คืน (QR) 
แสงเหนือ ณ เมืองมูรมันสค   พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ   พิพิธภัณฑอารเมอรี่ 
สโนวโมบิลตะลุยหิมะ   สถานีรถไฟใตดิน   มหาวิหารเซนตซาเวียร 
จัตุรัสแดง   พระราชวังเครมลิน   หมูบานซามิ   ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

***  บินภายใน 2 ขา มอสโคว – มูรมันสค // มูรมันสค – เซนตปเตอรสเบิรก ***            
พิเศษ ทองเที่ยวไมยอนเสนทาง กับ 3 เมือง ของรัสเซีย กรุงมอสโคว  เมืองมูรมันสค  และ

เมืองเซนตปเตอรเบิรก 
กําหนดการเดินทาง 

06-14 พ.ย. // 20-28 พ.ย. // 04-12 ธ.ค. // 08-16 ธ.ค. 2562  
25 ธ.ค.-02 ม.ค. 2563 // 29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 // 08-16 ม.ค. // 22-30 ม.ค. 

//  
05-13 ก.พ. // 19-27 ก.พ. // 11-19 มี.ค. // 25 มี.ค.-02 เม.ย. 2563  

 

วันที่01     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอร   
สายการบินกาตาร แอรเวย (เคานเตอร P / Q) เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและ
บัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วันที่02     โดฮา – มอสโคว – ตลาดสินคาพ้ืนเมือง – สถานีรถไฟใตดิน 
01.20 น. เหินฟ�าสู กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 837 
05.25 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
06.55 น.      ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 

233 
12.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย นําทานผานการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร จาก น้ัน  นําท านสู  “ตลาดสินค า พ้ืน เมือง” (IZMAILOVO 
MARKET) ตลาดที่ใหญที่สุดของมอสโคว อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานา
ชนิด ในราคายอมเยา และตัวตลาดเองก็จําลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแหงของ
รัสเซีย มาไวอยูในที่เดียวกัน ทานสามารถหาของที่ระลึกหรือของฝาก ไดบนถนนสายน้ี 
เชน ตุกตามาทรอชกา หรือตุกตา
แมลูกดก, กลองไมแกะสลัก ที่ทํา
จากไมเบิรช , หมวกขนสัตว ขนหมี
(ขนเทียม), ผาพันคอ ผาคลุมไหล 
คลุมผม (PLATOK), ไขอีสเตอร, 
เ ค รื่ อ ง ถ ม  ( KHOKHLOMA), 
อําพัน , รองเทาบูทรัสเซีย ที่ ใส
ส บ า ย โด ย ไม ต อ ง ใ ส ถุ ง เท า 



 

 

(VALENKI) ฯลฯ มีเวลาใหทุกทานเลือกซื้ออุปกรณกันหนาว เชน เสื้อกันหนาว รองเทา 
กางเกง ถุงมือ ถุงเทา  นําทานชม “สถานีรถไฟใตดิน” (METRO STATION) สถานี
รถไฟใตดินเปนสิ่งกอสรางที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตางชาติใหเห็นถึงความยิ่งใหญ 
ประวัติศาสตรความเปนชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม สถานีแตกตางกัน
ดวยประติมากรรม โคมไฟระยา เครื่องแกว หินแกรนิต หินออนที่สวยงาม 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :      MILAN HOTEL  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่03     มอสโคว – มหาวิหารเซนตซาเวียร – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน 
                 พิพิธภัณฑอารเมอรี ่    
เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม “มหาวิหารเซนตซา

เวียร หรือ มหาวิหารโดมทอง” 
(CATHEDRAL OF CHRIST 
THE SAVIOUR) (ด า น น อ ก ) 
(หามถายภาพดานใน) เปนมหา
วิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย 
ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํามอสโคว พระเจาอ
เล็กซานเดอรที่ 1 โปรดใหสรางขึ้น
เพื่อถวายแดพระผูเปนเจาและยัง
เปนอนุสรณแหงชัยชนะหลังจากที่
รัสเซียรอดพนภัยในสงครามกับ
สงครามนโปเลียน เม่ือป ค.ศ.1812 
ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปน
วิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออ
โทดอกซ มหาวิหารเซนตซาเวียร
เปนสถานที่หลักในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา  จากน้ัน นํา
ทานเดินทางสู “จัตุรัสแดง” (RED 
SQUARE) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซีย บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเปนที่ตั้งของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม เชน 
วิหารเซนตบาซิล ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอด มีสีสันสวยงามสดใส ชมหอนาฬิกาซาวิ
เออร ตั้งอยูบนป�อม สปาสกายา เปนศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง 5 แฉก   ที่ทํามาจาก



 

 

ทับทิมน้ําหนักกวา 20 ตัน เก็บภาพประทับใจที่ หอนาฬิกาซาวิเออร เปนศิลปะแบบ
โกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทํามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู “พระราชวังเครมลิน” นําทานเขาชม “พิพิธภัณฑอารเมอรี่” เปน

พิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย 
เริ่มกอสรางตามพระบัญชาของ
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ปจจุบัน
เปนสถานที่รวบรวมทรัพยสมบัติที่
ลํ้าคาในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 19 
แวะถ ายรูป เป นที่ ระลึกบริ เวณ
ดานหนาพระราชวังเครมลิน ซึ่ง
ตั้งอยูบนชายฝم�งของแมน้ํามอสโคว
และแมน้ําเนกลินนายา สรางขึ้นเพ่ือเปนที่ประทับของพระเจาซารผูครองเมืองทุกพระองค 
จนกระทั่งยุคของซารปเตอรมหาราชทรงยายไปเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุม
ของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นําทานสู จัตุรัสวิหาร ถายรูปกับ
โบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ สรางในป ค.ศ.
1475-1479 จากน้ัน ชมระฆังพระเจาซาร สรางในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพ่ือ  นําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความผิดพลาดระหวางการ
หลอทําใหระฆังแตก ตอดวยชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดใน
โลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :      MILAN HOTEL  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่04    มอสโคว – เมืองมูรมันสค – เรือทําลายน้ําแข็ง – อนุสาวรียอัลโยวา – ลาแสงเหนือ      
เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ 
XX.XX น.    ออกเดินทางสู เมืองมูรมันสค โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใชเวลาบิน

ประมาณ 2.30 ช.ม.)  (โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ) 

XX.XX น.   ถึงสนามบินมูรมันสค หลังจากรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หรือแบบกลอง เนื่องจากอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบินของเที่ยวบินภายในประเทศ) 
 



 

 

นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู “เมืองมูรมันสค” (MURMANSK) ซึ่งเปนเมือง
ทาของรัฐมูรมันสค ออบ-ลาสต (MURMANSK OBLAST) ตั้งอยูบริเวณอาวโคลา 
“KOLA BAY” โดยมีแหลมโคลายื่น
ไปในมหาสมุทร เปนเมืองที่อยูติดกับ
ประเทศฟนแลนด และนอรเวย ซ่ึงเปน
เมืองทาที่สําคัญในการมุงหนาออกสู
อารคติก นําทาน “เขาชมพิพิธภัณฑ
เรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร” 
( NUCLEAR POWERED 
ICEBREAKERS) รุน LENIN ซึ่งเปนเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก เปดตัวเมื่อ
ป ค.ศ. 1957 และไดปลดประจําการแลว ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑไดใหนักทองเท่ียวไดเขา
ชม จอดเทียบทาอยูที่เมืองมูรมันสค (MURMANSK) ในอดีตเรือลําน้ีใชตัดน้ําแข็งเพื่อ
เปดทางน้ําแข็งใหเรือเดินสมุทรในการขนสง
สินคา โดยในปจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัด
น้ําแข็งอยู จากน้ัน นําทานชมอนุสาวรียอโลชา 
(ALYOSHA MEMORIAL) ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ
อุทิศใหกับเหลาทหารกองทัพของโซเวียตที่
สามารถตรึงกองกําลังเพ่ือหยุดยั้งการรุกคืบจาก
กองทัพเยอรมัน เปนรูปปم�นขนาดสูงถึง 35.5 
เมตร สูงเปนอันดับสองของรัสเซียและมีน้ําหนัก
กวา 5,000 ตัน  
 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก นัดหมายทุกทาน ณ ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนําทานเดินทางชม
แสงเหนือ 
เมืองมูรมังสค  เดือนธันวาคม  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -5   ถึง   -11 
            เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -7   ถึง   -14 
          เดือนกุมภาพันธ   อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -2   ถึง   -13 
    เดือนมีนาคม  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -2   ถึง   -9 

20.00 น. นําทานตามลาหาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรรา (AURORA 
BOREALIS) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�า
โปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซึ่ง แสงออโรรา (AURORA BOREALIS) จะปรากฎเปน
แสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปน



 

 

ปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็น
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม*** 

ที่พัก: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTELหรือระดับ
ใกลเคียง    

วันที่05     มูรมันสค – หมูบานซามิ – ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี ้– นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน  
                รถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน – ทดลองขับสโนวโมบิล  
เชา               บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง สู  “ เ มื อ ง โ ล โ ว ซี โ ร ” 

(LOVOZERO) ตั้ งอยูทางตอนใตของเมืองมูร
มันสค ซ่ึงเปนที่ตั้งของหมูบานซามิ (ใชเวลาในการ
เดิ นท าง 2 ชั่ ว โม ง 30 นาที ) เดิ นทางเข าสู  
“หมูบานซามิ” (SAMI VILLAGE) ณ หมูบาน
ชาวพื้นเมืองซามิ น้ี  ทานจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของ
ชาวพื้นเมืองซามิที่ใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแต
บ ร รพ บุ รุ ษ ใน แ ถ บ ต อ น เห นื อ ข อ ง
ค า บ ส มุ ท ร โค ล า แ ล ะ ค า บ ส มุ ท ร
สแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิม
ชมสัตวเมืองหนาว เชน กวางเรนเดียร 
(REINDEER) ห ม าป� า (FOX) เพื่ อ ใช
ประโยชนในการเดินทาง รวมทั้งเปนเปนสัตวเศรษฐกิจ จากน้ัน ใหทานไดสัมผัสการนั่ง
รถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน (REINDEER SLEDDING) แบบชาวพื้นเมืองซามิ 
และสนุกสนานกับการขับรถสโนวโมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยหิมะ ทานสามารถ
ขั บ 
สโนวโมบิล ไปบนหิมะ ซึ่งเปนประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยางยิ่ง   

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ัน นําทานสู “ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้” (HUSKY FARM) ชมความนารักและสุนัข

แสนรู พรอมเก็บภาพตามอัธยาศัย จากน้ัน  ใหทานไดสัมผัสกับประสบการณนั่งรถ
เทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (HUSKY SLEDDING) ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทาง
กลับสู เมืองมูรมันสค 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

20.00 น. นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรรา (AURORA 
BOREALIS) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�า
โปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซึ่ง แสงออโรรา (AURORA BOREALIS) จะปรากฎเปน
แสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปน
ปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็น
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม*** 

ที่พัก: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTELหรือระดับ
ใกลเคียง    

วนัที่06     มูรมันสค – เซนตปเตอรสเบิรก – เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ 
                 มหาวิหารเซนตไอแซค (ดานนอก)  
เชา               บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ 
….. น.           ออกเดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- 

(ใช เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและเมืองที่ พัก อาจมีการสลับ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพ
อากาศ) 

….. น.         ถึงสนามบินเซนตปเตอรสเบิรก หลังจากรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
บาย นําทานเขาชม “พิพิธภัณฑเฮอรมิ

เท จ ”  (HERMITAGE MUSEUM)  
หรือพระราชวังฤดูหนาว แรกเร่ิมในป 
ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได
ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกวา 250 
ชิ้น จึงตองสรางหองสําหรับเก็บและ
แสดงภาพสวนพระองคขึ้นโดยที่พระ
นางเรียกหองแสดงภาพน้ีวาเฮอรมิ
เทจ มีภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกวา 
3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญ
มณีมีคา งานที่มีคุณคาถูกเก็บสะสม
ใน พ ร ะ ร า ช วั ง ฤ ดู ห น า ว ส ะ ส ม
ตอเน่ืองกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง



 

 

รัชสมัยของพระเจา เจานิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมูของสะสมทั้งหมด และไดเปด
พิพิธภัณฑแหงแรกที่ใหคนทั่วไปเขาชมได ปจจุบันมีสิ่งของตางๆ ท่ีทรงคุณคาจัดแสดงอยู
เกือบ 3 ลานชิ้น  นําทานชม “มหาวิหารเซนตไอแซค” (ดานนอก) (ST.ISAAC’S 
CATHEDRAL) ที่ไดชื่อวาเปนมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญเปนลําดับ 4 ของโลก เปน
ตนแบบของที่ทําการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ดานหลังของมหาวิหาร
เซนตไอแซค จะมีรูปปم�นของพระเจานิโคลัสที่ 1 ทรงมากับฐานที่มีรูปปم�นพระมเหสี 

 คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :      PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA  HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
วันที่07     เซนตปเตอรเบิรก – พระราชวังปเตอรฮอฟ – เมืองพุชกิ้น  
              พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถหยดเลือด (ดานนอก) 
เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู “เมืองปเตอรฮอฟ” (PETRODVORETS) ซึ่งอยูทางตอนใตของอาว
ฟ นแลนด  รู จั ก เมื อง น้ี กั นอย าง
แพรหลายวาเปนศูนยรวมของสวน
แหงเมืองป เตอรฮอฟ นําทานสู  
พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส 
พระตําหนักชายฝم� งของกษัตริย
รัสเซียเพื่อใชพักผอนและลาสัตวใน
ฤดูรอนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก 
ประกอบดวยพระราชวัง น้ําพุ สวน
ตอนลาง สวนตอนบน เปนหน่ึงในบรรดาสุดยอดสถาปตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ําตก
ที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น น้ําพุตกแตงดวยรูปปم�นถงึ 255 ชิ้น มี นํ้าพุใหญที่สุด และ รูปปم�น
แซม ซั นกํ าลั งง า งป ากสิ ง โต  ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง  สู ง  2 1  เมตร ฝ มื อของสถาป นิ ก 
BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI เพ่ือเปนสัญลักษณครบรอบ 25 ปแหงชัยชนะ
เหนือสวีเดนที่ทุงโปลตาวา เขาชมภายในพระราชวัง ประกอบดวยหองพักผอน 26 หอง 
อาทิ หองเตนรําท่ีหรูหราฟู�ฟ�าดวยศิลปะบารอก หองทองพระโรงใหญเปนหองที่ใหญที่สุด
ในพระราชวัง หองรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปนชาวอิตาลีจํานวน 368 รูป 
พระราชวังแหงนี้และบริเวณใจกลางเมืองไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโก  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู “เมืองพุชก้ิน” (PUSHKIN) นําทานเก็บภาพกับ “โบสถเชสมี” 
(CHESME CHURCH) โบสถแหงการประสูติของเซนตจอหนเดอะแบปทิสตถูกสรางขึ้น
โดยสถาปนิกของรัสเซีย YURY  
FELTEN ในป  ค .ศ . 1780 เพื่ อ
เป น อ นุ ส รณ แห งชั ย ชน ะขอ ง
กองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพเรือ
รัสเซียเหนือกองทัพตุรกี  ที่อาว 
เชสมีในทะเลอีเจียน  นําทานเขา
ชม “พระราชวังฤดูรอนแคทเธอ
รีน” (CATHERINE PALACE) ที่
เร่ิมสรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราชใหเปนที่พักผอนของมเหสีองคโปรด พระนางแคท
เธอรีนที่ 1 ตอมาก็ยกใหพระธิดา อลิซาเบธ ในป 1741 ไดตกแตงทําใหพระราชวังหรูหรา
มากขึ้นและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแตงเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเปนอาคาร 2 
ชั้น มีหองพักผอน 50 หอง อาทิ หองโถงใหญ เปนหองที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ 
BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI  หนาตางประดับประดาดวยกระจก เทียน ปด
ทองอรามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชม
หองอําพัน เปนหองที่มีความสวยงามที่สุด
ไมวาจะเปนผนังหรือรูปภาพประดับก็นํา
อําพันมาตกแตงทั้งหมด หองอาหารคํ่าสี
เ ขี ย ว  อ อ ก แ บ บ โ ด ย  CHARLES 
CAMERON เปนหองที่มีลักษณะเดน
ดวยศิลปะแบบคลาสสิก จากน้ัน นําชม 
“ โบ ส ถ ห ย ด เลื อ ด ”  (ด า น น อ ก ) 
(CHURCH OF THE SAVIOR ON 
SPILLED BLOOD) โบสถแหงหยดเลือด สรางเพื่อเปนเกียรติแหงพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 2 ในป ค.ศ. 1881 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม เปนโบสถที่สวยงาม ตั้งอยูขางคลอง 
GRIBOYEDOV ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถไดรับความเสียหายจากระเบิด หลัง
สิ้นสุดสงครามจึงไดมีการบูรณะใหม ปจจุบันตั้งโดดเดนดวยสีสันที่สวยงามสะดุดตา 
ภายในของโบสถแหงน้ีถูกตกแตงกระเบื้องโมเสคอยางสวยในสไตล ROMANTIC 
NATIONALISM ซึ่ ง แ ต ก ต า ง จ า ก โบ ส ถ อ่ื น ๆ  ใน น ค ร เซ น ต ป เต อ ร ส เบิ ร ก 
(ST.PETERSBURG) ซึ่ งมักจะถูกตกแตงในสไตลบาโรค (BAROQUE) และนีโอ
คลาสสิค (NEOCLASSIC) โบสถแหงน้ีถือวาเปนโบสถที่ใหญที่สุดในรัสเซียที่ถูกประดับ
ประดาดวยกระเบ้ืองโมเสค ละเอียดและสวยงามทุกตารางน้ิว 



 

 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:      PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL    หรือระดับใกลเคียง                           
วันที่08    เซนตปเตอรสเบิรก – ป�อมปเตอรและปอล  – ชอปปم�งถนน NEVSKY 

PROSPEKT 
เอาทเลทวิลเลจปูลโคโว – สนามบิน  

เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม “ป�อมปเตอรและปอล” (PETER AND PAUL FORTRESS) สิ่งกอสราง
แรกสุดของเมืองเพื่อเปนอนุสรณชัยชนะ
สงครามเหนือสวีเดนดวยศิลปะบารอก 
ตั้งอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมี
วิหารปเตอรและปอล ซึ่งเปนที่เก็บพระ
ศพของราชวงศโรมานอฟ เริ่มจากพระ
เจาป เตอรมหาราชจนกระทั่งกษัตริย
พระองคสุดทายของราชวงศ พระเจานิ
โคลัสที่ 2 และครอบครัว  จากน้ัน น่ังรถ
ผานชมเรือออโรรา สรางในชวงปค.ศ 1904-1905 ระหวางการทําสงครามของรัสเซียกับ
ญี่ปุ�น เปนเรือรบโบราณที่พายแพกลับมาเพราะลาสมัยสูญี่ปุ�นไมได ปจจุบันเปนเรือปลด
ระวางและทําเปนพิพิธภัณฑ จากน้ัน นําทานเดินเท่ียวชม ถนน NEVSKY PROSPEKT 
เปนที่รูจักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร ศูนยกลางของนครเซนตปเตอรสเบิรก ความ
ยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เริ่มตนที่หนาพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก 
บนถนนมีสถาปตยกรรมที่โดดเดน ในชวงศตวรรษที่ 18-20 เปนทั้งสถานที่ยานการคา 
ยานที่อยูอาศัย พระราชวัง โรงละคร รานคา โรงแรม และสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญ   

บาย นําทานเดินทางสู “เอาทเลทวิลเลจปุกคาวา” (OUTLET VILLAGE PULKOVO) เอาท
เ ล ท แ ห ง แ ร ก ข อ ง เ มื อ ง เ ซ น ต  
ปเตอรสเบิรก มีสินคาหลากหลายแบรนด อาทิ ADIDAS , CALVIN KLEIN , FURLA , 
GEOX , GUESS , LACOSTE , NIKE , PUMA , SAMSONITE , SWATCH 
อิสระใหทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย 

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
 ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานปูลโกโว นําคณะทานเช็คอิน 
23.20 น. เหิรฟ�ากลับสูกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 282 
 
 
 



 

 

วนัที่09    กรุงเทพฯ 
05.40 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 1 ช่ัวโมง 25 นาที  
07.05 น. เหิรฟ�ากลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ 

QR 832 
17.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ 

ลม ,ฟ� า , อากาศ, การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ ใน
ตางประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น ทั้งนีเ้พ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย 
บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การ
ตัดสินใจ  จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการ   
ออกเดินทางชวง 

 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน

เด็กอายุตํ่า
กวา 12 ป  

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง
จายเพ่ิม 

 

06-14 พ.ย. // 20-28 
พ.ย. 2562 

08-16 ม.ค. // 22-30 
ม.ค. 2563 

05-13 ก.พ. // 19-27 ก.พ. 
2563 

11-19 มี.ค. // 
25 มี.ค.-02 เม.ย.  2563 

69,900 69,900 69,900 12,900 

04-12 ธ.ค.  // 08-16 
ธ.ค. 2562 72,900 72,900 68,900 12,900 

25 ธ.ค.-02 ม.ค. //  
29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 77,900 77,900 73,900 12,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก

เจาหนาที่บริษัทฯ 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มอสโคว // เซนตปเตอรสเบิรก-กรุงเทพฯ  
 คาต๋ัวเครื่องบินภายใน จากมอสโคว-มูรมันสค // มูรมันสค-เซนตปเตอรสเบิรก 
 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 75ป 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 

 ทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่น ทานละ 50 ยูเอสดอลลารตอทาน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 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 %    


