
 

 

รหัสทัวร BID1902136 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก บินภายใน 1 ขา+Sapsan  
7 วัน 5 คืน (SU) 
ยอดเขาสแปรโรวฮิล สถานีรถไฟใตดิน  พระราชวังเคมลิน  พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร   
โบสถอัสสัมชัญ  ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจาซาร   มหาวิหาร
เซนตเดอะซาเวียร   ละครสัตว พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนตบาซิล 
พระราชวังฤดูรอน  ป�อมปเตอร และปอลด  มหาวิหารไอแซค  ลองเรือแมน้ําเนวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพ •  ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว • ยอด
เขาสแปรโรวฮิล ไ (-/-/เย็น) 

07.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินาสุวรรณภูมิ เคาทเตอรสายการบินแอรโรวฟรอท อาคาร
ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 
  7 เคานเตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES (SU) 
10.10 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินที่ SU271  
  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 2 รอบ **ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 
ช่ัวโมง** 
16.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย 

ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 
4 ช่ัวโมง ** พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ 



 

 

นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญท่ีสุด
ของยุโรป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเปนเมือง
ท่ีนาเท่ียวมากเมืองหน่ึง 
ประกอบดวยสถาปตยกรรมท้ังเกา
และใหม มีโบสถซึ่งเปน
สถาปตยกรรมที่สวยงามมากกวา 
200 แหง 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรว
ฮิล Sparrow Hills หรือ เนินเขา
นกกระจอกจุดชมทัศนียภาพแสงสี
ของกรุงมอสโควในยามค่ําสุดโรแมนติก ที่สามารถชมดานลางไดเกือบท้ังหมด จึง
ทําใหเลนิน ผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขาแหงน้ีเปนท่ีต้ังบานพักของ
ตน ปจจุบันพ้ืนที่ดังกลาวเปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยที่
เกาแกที่สุดและใหญท่ีสุดในรัสเซีย 

เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
วันที่สอง สถานีรถไฟใตดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร  • โบสถ

อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจาซาร •  มหา
วิหารเซนตเดอะซาเวียร  • ละครสัตว ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
เดินทางสู  สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (MoscowMetro) ต่ืนตากับการผสมผสานระหวาง

เทคโนโลยีกับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับดวยกระจกสี หิน
ออนเปนตน 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุด
กําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดา ที่น่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทั้งยังเปนท่ีประทับของพระ
เจาซารทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาว
รัสเซียเช่ือวาท่ีน่ีเปนที่สถิตของพระเจา
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑท่ีสําหรับการจัด
ประชุมของรัฐบาล และรับรองแขก
ระดับประเทศ  นําทาน ชมพิพิธภัณฑ
อารเมอรร่ีแชมเบอรต้ังอยูอยูในเขต
พระราชวังเครมลิน ส่ิงท่ีไมควรพลาด
ชม ไดแก มงกุฎทองคําของราชวงศโม
โนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โมโน
มาคไดพระราชทานมงกุฎน้ีใหกับ
เจาชายวลาดิมีร โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 700 ปเศษ 
มาแลว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับดวยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญ
มณีล้ําคาตางๆ มากมาย และไดใชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงป พ.ศ. 
2225 นําทานชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ที่ถือวาสําคัญที่สุดในเครมลิน 
ซ่ึงสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาท่ีมีมากอน แลว
ใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชม
ระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจาซาร เปนตัวอยางผลงาน
ศิลปะช้ินโตอันเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความงดงามเปนตัวดึงดูด
ใหผูคนมาเย่ียมชม  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
จากน้ัน ชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St. 

Saviour Cathedral) เปนวิหารท่ีใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ต้ังอยู
ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํา Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางข้ึนในสมัยของพระ
เจาซารอเล็กซานเดอร ท่ี 1 เพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแด
พระเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหา
วิหารเซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป ในสมัยของสตาลิน เคยส่ัง
ใหทุบทําลายมหาวิหารแหงน้ี จนกระท่ังในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงไดมี
การบูรณะข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงดวยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผูคน ดังน้ัน
ท่ีน่ีจึงเปนท่ีรักและศูนยรวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแหงน้ีจึง



 

 

กลายเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญระดับชาติทาง
คริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และต่ืนตากับการแสดงกายกรรม 

มายากล ของ ละครสัตว Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับ
เหลาสัตวที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพ
กับสัตวแสนรูเพ่ือเปนท่ีระลึกไดอีกดวย  

 
 
 

 

 

 
 
 



 

 

**ที่น่ังชมเปนบัตรแบบต๋ัวกรุปจัดตามระบบทัวรลอกที่น่ังไวตามราคาทัวร หากทานตองการท่ีน่ัง
วีไอพีหรือที่น่ังดานหนากรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือซ้ือบัตรอัพเกรดท้ังน้ีหากที่น่ัง
จะอัพไดตอเมื่อมีที่น่ังเหลือเทาน้ัน** 

**กรณีละครสัตวงดการแสดง ซ่ึงบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เปนไปทาง
ระบบการจัดการทางประเทศรัสเซียของคณะละครสัตว  ทั้งน้ีทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนคาบริการสวนน้ีให  

เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 

วันที่สาม พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย • หอสงสัญญาณโทรทัศน OSTANKINO • จัตุรัสแดง • 
มหาวิหารเซนตบาซิล  หางสรรพสินคากุม       

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
จากน้ัน ชม พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonautics น้ันนับวาเปน

สถานที่ทองเที่ยวที่มีความนาสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความ
ย่ิงใหญของรัสเซียในชวงป ค.ศ.1960 ท่ีเปนยุคที่มนุษยชาติกําลังสนใจในเร่ืองของ
ทองฟ�า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขับเค่ียวกันอยาง
หนักเพ่ือพิชิตอวกาศใหได เเละรัสเซียก็นับวามีความโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ 
เร่ืองเลยก็วาได ซ่ึงเร่ืองราวทั้งหมดน้ันถูกจัดเเสดงไวท่ีพิพิธภัณฑเเหงน้ีที่ใครมา
เท่ียวชมเเลวจะตองประทับใจอยางเเนนอน 

จากน้ัน นําทานสูตึกหอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankinoใหคุณไดเห็นวิวเหนือเมืองหลวง
ของรัสเซียจากความสูง  
ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่ออกอากาศจากสถานีโทรทัศนจํานวนมากไปยัง
บานเรือนชาวรัสเซีย เดินทางไปท่ีจุดชมวิวของหอสงสัญญาณน้ีเพ่ือรับชมความ
บันเทิงสดในรูปแบบของทิวทัศนสุดอลังการ หอสงสัญญาณน้ีโดดเดนอยูบนเสน
ขอบฟ�าของมอสโกมาต้ังแตป 1967 และเปนหน่ึงในอาคารที่ยืนอยูดวยตัวเองที่สูง
ท่ีสุดใน 



 

 

โลก หอน้ีเปนผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแตผูนําโซเวียต 
Nikita Khruschevไดทําการปรับเปล่ียนไปอยางมากในระยะการวางแผน 
เหตุการณน้ีทําใหสถาปนิกผูน้ีวางหมวกไวใตหินที่ฐานหอเพ่ือเปนสัญลักษณแสดง
ความเคารพตอผูนํา ยืนที่ฐานเพ่ือช่ืนชมขนาดอันนาประทับใจของโครงการท่ีมี
ตนทุนสูงถึง 65 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานม้ืออาหารที่สูงที่สุด

ในยุโรป ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว ระดับความ
สูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง (Red Square) 

สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอส
โคว สรางในสมัยคริสศตวรรษที่ 
17 ท่ีเปนศูนยรวมเหตุการณ
สําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาล
เฉลิมฉลอง หรือการประทวง 
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันและยัง
ถือไดวาเปนจัตุรัสที่มีความ
สวยงามมากท่ีสุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานท่ีสําคัญของ
ประเทศ อีกหลายแหงท่ีสามารถ ไดชม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint 
Basil’s Catherdral) สถานที่ท่ีซ่ึงถูกยอมรับวาสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว 
จนไดรับการขนานนามวา “โบสถลูกกวาด” สรางข้ึนดวยศิลปะรัสเซียโบราณ 
ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 
(Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด เพ่ือเปนอนุสรณสถาน
ในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลท่ีเมืองคาซาน และดวยความสวยสดงดงาม 
วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําใหเปนที่พอพระทัยของพระเจาอีวานที่ 4 เปนอยาง



 

 

มาก จึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ดวยการควักลูกตาทั้งสองขางทิ้งเสีย 
เพ่ือไมใหสถาปนิคผูน้ีสามารถสรางส่ิงสวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําของพระองค
ในคร้ังน้ัน สงผลใหทุกคนขนานนามวา “พระเจาอีวานจอมโหด” (Ivan the 
terrible)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ทั้งน้ีบริเวณโดยรอบสถานที่ทองเที่ยวเต็มไปดวยความสวยงามของชวงฤดูกาล
ใบไมเปล่ียนสีเปนชวงฤดูที่โรแมนติกและนาเท่ียวของประเทศรัสเซีย ซ่ึงจะมีในชวง
เดือนก.ย.-พ.ย.ของทุกป ใบไมจะเปล่ียนสีเปนสีสมสลับแดงและเหลืองทอง
สวยงาม** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานเขาชมและชอปปم�งที่ หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) 
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปน
หางสรรพสินคาช้ันนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม แบ
รนดดังท่ีมีช่ือเสียงที่เปนรุนลาสุด  

เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
วันที่ส่ี น่ังรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนตปเตอรเบิรก  •  พระราชวังฤดูหนาว  

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ  • มหาวิหารคาซาน  • โบสถหยดเลือด     

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชาแบบ SET BOX เพ่ือความสะดวก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg)โดยรถไฟ

ความเร็วสูง Sapsan Fast Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** รอบ
ของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม** 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองท่ีไดรับสมญานามวา “ราชินี
แหงยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง เมืองน้ีสรางโดยพระเจาซาร
ปเตอรมหาราช เม่ือ พ.ศ.2246 โดยตัวเมืองเร่ิมสรางดวยการถมทราย และหิน
เปนจํานวนมาก เพราะวาพ้ืนท่ีเดิมน้ันเปนดินเลนทะเล เหตุผลในการทรงเลือก



 

 

ทางออกทะเลบอลติค ที่สามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆได เพ่ือการ
พัฒนาและปรับเปล่ียน ประเทศรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆได  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
จากน้ัน เดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 

1,050 หอง สถานท่ีแหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี 
อดีตเคยเปนพระราชวังหลวงของราชวงศโรมานอฟ ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 
ต้ังอยูระหวางทาวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว 
และ ขาว ดวยสถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวได
เปดใหประชาชนเขาชมในฐานะ พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (TheState Hermitage 
Museum)ซึ่งเปนสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลานช้ิน 
รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซ่ี,ปกัสโซ,
แรมบรันด,แวนโกะ เปนตน จัดเปนพิพิธภัณฑท่ีใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง **ใน
บางชวงพระราชวังอาจมีการปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังน้ันหากวันที่เดิน
ทางตรงกับชวงวันปดเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไดตาม
ความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนที่เปดหรือสถานที่อ่ืนๆใน
ชวงเวลาดังกลาว** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เดินทางสู มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถูกสรางข้ึนในสมัยพระเจาปเตอรม
หาราช ปค.ศ. 1708 ต้ังอยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟสก้ี ในสมัยกอนเปนโบสถ
เล็กๆ ตอมาในสมัยของพระเจาปอลดที่ 1 ในปค.ศ. 1800  

 
 
 
 
 
 
 
 

ไดทําการสรางวิหารใหม ใหย่ิงใหญและสวยงามมากข้ึนกวาเดิมมหาวิหารแหงน้ีมี
ลักษณะรูปทรงคร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบประกอบไป
ดวยเสาโรมัน 96 ตน และโดมขนาดใหญซ่ึงมียอดสูงถึง 90 เมตร ดานนอกของ
วิหารมีสวนสาธารณะที่ชาวรัสเซียจะมาพักผอนหยอนใจ เดินทางสู โบสถหยด
เลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอร
ท่ี 3 ทรงสรางใหเปนเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 2 พระราชบิดาของ
พระองค ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวังดีตอประชาชน ปรากฎวาชาวรัสเซียไม
เขาใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเปนอยูที่จนลง เปนผลใหพวกชาวนา
รวมตัวกันวาแผนปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพวิ่งเขามา
ขณะพระองคเสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุน้ันถูกสรางโบสถครอบไว 
กลายเปนโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุกวันน้ี มีรูปรางลักษณะคลายกับวิหารเซนตบา
ซิลท่ีเมืองมอสโคว 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก Hampton by Hillton หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ท่ีเมือง

เซนตปเตอรเบิรก 
วันที่หา พระราชวังฤดูรอน • ป�อมปเตอร และปอลด • มหาวิหารไอแซค •  ลองเรือแมน้ํา

เนวา  
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน เดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ(Peterhof Palace)

พระราชวังที่สวยงาม ที่สรางข้ึนในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปนพระราชวังที่
สรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ท่ีช่ือวา ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ บร
อง ซ่ึงทั้งสองคนแบงกันสรางพระราชวังน้ี โดยตัวภายในพระราชวังเปนหนาท่ีหลัก 
ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส “บารอค”และ
คลาสสิก พระเจาปเตอรหมายม่ันปم�นมือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงานไป
ยาวถึง 10 ป ราสเทรลล่ีบรรจงสรางพระราชวังอยางประณีตเนนการตกแตง
ภายในที่เลือกจะใช โคมไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลักดาน



 

 

นอกจะเปนหนาท่ีของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจาปเตอรเชิญมาสรางลานน้ําพุ 
โดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถือเปนจุดหลักของประสาทแหงน้ีก็วาได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือน

พฤษภาคม และ 
อาจปดทําการในวันจันทรส้ินเดือน หรือวันจันทรกับวันอังคาร (2วันติดตอกัน) ซ่ึงเปนธรรมเนียม

วันหยุด 
ของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะปดทํา

ความสะอาด 
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีที่พระราชวังฤดูรอนปด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียน

โปรแกรมได 
ตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนที่เปดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลา

ดังกลาว** 
เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากน้ัน เดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด (Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกที่สราง
ในเมืองเซนตปเตอรสเบิรค สราง
ข้ึนในป ค.ศ.1703ในสมัยพระเจาป
เตอรมหาราช เปนส่ิงกอสรางท่ีสูง
ท่ีสุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 
122.5 เมตร ลักษณะเปนรูปทรง
หกเหล่ียม เปนศิลปะแบบบารอค 
ปจจุบันดานในเปนพิพิธภัณฑที่ใช
เปนที่ฝงพระศพของพระเจาปเต
อรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ นอกจากน้ียังมี
ภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแมมารีศักด์ิสิทธ์ิที่งดงาม อันเปนที่เล่ือมใส
ศรัทธาของคริสตศาสนิกชนของรัสเซีย จากน้ันนําทานเดินทางสู มหาวิหารไอแซค 
(Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือวาไดรับการตกแตงอลังกาลมากที่สุด 
ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และภายในใชหินออน และหินอ่ืน ๆ 
กวา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมที่สถานที่แหงน้ี จึงไดมีการกอสรางข้ึน
ใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ในป ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวฝรั่งเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใชเวลาในการกอสรางนานถึง 
40 ปมีการออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบเรเนสซองส และบาโรก ตัววิหาร
ใหญโต สีขาวบริสุทธิ ประดับดวยประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เปนโบสถออรโท
ดอกซแหงเดียวท่ีประดับประดาตกแตงดวยกระจกสีอยางวิจิตรบรรจง และยังเปน
สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ ที่ชาวเมืองท่ีน่ีใหความนับถือเปนอยางมาก เน่ืองจากในอดีตตัว
เมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แตมหาวิหารไอแซคแหงน้ีกลับ
ไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 



 

 

นําทาน ลองเรือแมน้ําเนวา NEVA RIVER CRIUSE ด่ืมด่ํากับบรรยากาศของ
สองฟากฝم�งเปนแมน้ําใน
ประเทศรัสเซียสวนยุโรป 
ไหลออกจากทะเลสาบลา
โดกาและไหลเขาสูอาว
ฟนแลนดในทะเลบอลติก 
มีความยาวคอนขางส้ัน คือ 
74 กิโลเมตร แตเปน
แมน้ําท่ีมีการไหลเปน
อันดับสามในยุโรป ผาน
เขตการปกครองของรัสเซีย 2 แหง คือ เลนินกราดโอบลาสตและเซนตปเตอร
สเบิรก 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร 
ท่ีพัก Hampton by Hillton หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ท่ีเมือง

เซนตปเตอรเบิรก 
วันที่หก  ชอปปم�ง OUTLET VILLAGE PULKOVO  • เซนตปเตอรเบิรก • ซีเมียโมสตี 
ไ (เชา/-/-) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
เดินทางสู OUTLET VILLAGE PULKOVO เดินทางจากสนามบินเพียง 10 นาที ใหทานได

เลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมคุณภาพ ในราคาสุดคุม รวบรวมดวยสินคาหลากหลาย 
ระดับหรูหลายจนถึงแบบธรรมดา เส้ือผากีฬา ADIDAS NIKE PUMA ลดราคา 
30-70 เปอรเซ็นต  

11.00 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู สนามบินนานาชาติพัลโคโว (LED) เซนปเตอร
เบิรก 
14.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว  

โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เท่ียวบินที่ SU43 
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
19.25 น. ออกเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินท่ี 
SU270 



 

 

วันทีเ่จ็ด          สนามบินสุวรรณภูม ิ • กรุงเทพฯ  
08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจมิรูลืม  
......................................................................................................................... 

อัตราคาบริการ 
เร่ิมเดินทาง กลับจาก

เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี
เตียง พักเด่ียว 

26 ก.ย.62 02 ต.ค.62 
SU271/ 
SU270 

57,900 57,900 56,900 6,000 

11 ต.ค.62 17 ต.ค.62 
SU271/ 
SU270 57,900 57,900 56,900 6,000 

17 ต.ค.62 23 ต.ค.62 
SU271/ 
SU270 56,900 56,900 55,900 6,000 

01 พ.ย.62 07 พ.ย.62 
SU271/ 
SU270 55,900 55,900 54,900 6,000 

21 พ.ย.62 27 พ.ย.62 
SU271/ 
SU270 54,900 54,900 53,900 6,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ – มอสโคว 
- กรุงเทพฯ  

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ช้ันประหยัด  
ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศขากลับพรอมกรุปป เซนตปเตอรเบิรก-มอสโคว  

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ช้ันประหยัด  
ต๋ัวรถไฟความเร็วสูง SAPSAN FAST TRAIN ขาไป  มอสโคว-เซนตปเตอรเบิรก 
ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวัน

เดินทาง) 
คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเป�าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 

กก.ตอ 1 ใบ 
คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 



 

 

คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ 
คามัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
 
อัตราคาบริการไมรวม 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, 

อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีด ท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, 

การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จาก
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และตางประเทศซ่ึง
อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

คาทิปไกดทองถ่ิน, พนักงานขับรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 
USD/ ทาน 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอ

เล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันมิฉะน้ัน ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําให

ท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการ
คืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 



 

 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม
มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 
 กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัว

รถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

โรงแรมที่พัก 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง
เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ                       ขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 
หอง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว 
Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัด
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ี
ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

 



 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา 
อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 

 

 

 


