
 

 

รหัสทัวร PVC1902578 

ทัวรรัสเซยี มอสโคว เซ็นตปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน (SU) 
ยอดเขาสแปรโรวฮลิ   พระราชวังเครมลิน   พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร 
วิหารเซ็นต เดอซารเวียร   ถนนอารบัต   ละครสัตว   จตุัรัสแดง 
มหาวิหารเซนตบาซิล   พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ   ป�อมปเตอร แอนด ปอลด 
มหาวิหารเซนตไอแซค   Bronze horseman   เรือรบหลวงออโรรา 
น่ังรถไปดวนพิเศษ 4 ช่ัวโมง 

 



 

 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 ทาน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

12-18 ต.ค.62 
19-25 ต.ค.62 58,888.- 58,888.- 57,888.- 7,000.- 

23-29 พ.ย.62 
05-11 ธ.ค.62 57,888.- 57,888.- 56,888.- 7,000.- 

28 ธ.ค.-03 ม.ค.63 
25-31 ม.ค.63 62,999.- 62,999.- 61,999.- 7,500.- 

08-14 ก.พ.63 
21-27 มี.ค.63 57,888.- 57,888.- 56,888.- 7,000.- 

 

07.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประตู 
7 ช้ัน 4 เคานเตอร P AEROFLOT AIRLINES (SU) พบกับเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

10.00 น.  ออกเดินทาง สูมอสโคว  โดยสายการบินแอรโรวฟรอท (SU) เท่ียวบินที ่SU 
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    บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง 2 รอบ **ใชเวลาเดนิทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 

 

วนัแรก      กรุงเทพ  - มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล  (-/-/D/)  



 

 

16.00 น. เดินทางถงึสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 4 
ช่ัวโมง) 

หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ  
จากน้ันนําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  (SPARROW HILLS) 
หรือเนินเขานกกระจอก เปนบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบ้ือง
ลางไดโดยท้ังหมด จึงทําใหเลนินผู นําพรรคคอมมิวนิสตในอดีต เลือกเนินเขา
นกกระจอกแหงน้ีเปนท่ี ต้ังบานพักของตน ปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเปนท่ี ต้ังของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว และเปนจุดชมวิวที่สวยท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคูรักนิยมมาถายภาพ
แตงงาน รวมถึงเปนจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดย
มกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ เจาชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งใหสรางเพ่ือใชป�องกันศัตรู 
ในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไมธรรมดา ท่ีเปนเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตาม
ความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลิน
เปนพิพิธภัณฑ และท่ีต้ังสถานท่ีสําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอ
ระฆังของอีวานมหาราชและส่ิงกอสรางอ่ืนๆอีกมากมาย  

วนัที�สอง     มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน –พพิิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์– วิหารเซ็นต ์เดอซาร ์
                   เวียร ์– METRO - ถนนอารบตั - ละครสตัว ์                                        (B/L/D) 
                        



 

 

จาก น้ัน เข าชม  พิ พิ ธภัณ ฑ อาร เมอรรี่ แชมเบอร  (KREMLIN ARMOURY 
CHAMBER) ท่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานท่ีเก็บสมบัติ
ลํ้าคากวา 4,000 ชิ้น เชน ศาสตราวุธตางๆ เคร่ืองป�องกันตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใช
รบในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพระเจาซารและซารี
นาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง  จากน้ันชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ี
เกาแกสําคัญและใหญท่ีสุดในเครมลิน โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาท่ีมีมากอนแลว 
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 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือ
เปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาท่ีทรงชวยปกป�องรัสเซียให
รอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป แตตอมาในป ค.ศ.
1990 สตาลินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในขณะน้ันไดส่ังใหทุบโบสถท้ิงเพ่ือดัดแปลงเปน
สระวายน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลกจนเม่ือปค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได
อนุมัติใหมีการกอสรางวิหารขึ้นมาใหมดวยเงินบริจาคของคนท้ังประเทศ ซึ่งจําลอง
ของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต วิหารน้ีจึงกลับมายืนหยัดท่ีเดิมอีกคร้ังโดยสรางเสร็จ
สมบูรณและทําพิธีเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปจจุบันวิหารน้ีใชในการ
ประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย นําทาน 
ชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมใน
การรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน สรางขึ้นใน
ป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเปนสถานีรถไฟฟ�าใตดินท่ีสวยท่ีสุดใน
โลก ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 สถานี
รถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรงรวมท้ังการ



 

 

กอสรางท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเปนท่ีบัญชาการ
ระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานี
ดวยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

 
จากน้ันใหเวลาอิสระทุกทานเดินช็อปปم�ง ถนนอารบัต ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียง ช่ือถนน
น้ีปรากฏมาต้ังแตศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเปนท่ีอยูของชนช้ัน ขุนนางและศิลปนท่ีมีผู
อุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเปนยานท่ีพักของสมาชิกระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัตกลายเปนถนนคนเดินที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของรัสเซีย 
เปนแหลงของศิลปนจิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ฯลฯ 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานชมเซอรคัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรูมายากล กายกรรม
ไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ชวง ชวงละ 45 
นาที และพักอีก 15 นาที ระหวางพักจะมีบริการ ถายรูปกับสัตวตางๆ จากน้ัน นําทาน



 

 

กลับสูท่ีพักตางๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะนําทานชมบัลเลต 
หรือ ชมการแสดงที่ YAR RESTAURANT ) 

 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   นําทานเดินทางสูสถานี
รถไฟ  

จากน้ัน เดินทาง สู  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเปนสถานท่ีสําคัญต้ังอยูกลาง
ใจเมืองของมอสโควเปนจัตุรัสท่ี
สวยงามท่ีสุดในโลก  
เปนสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดา
ของประเทศสังคมนิยม สรางดวย
หินแกรนิต และหินออน นับลาน
ช้ินตอกลงบนพ้ืนจนกลายเปนลาน
หินโมเสกเปนพ้ืนท่ีลานกวาง ทาง
ดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน เปนท่ีต้ัง
ของกิโลเมตรท่ีศูนยของรัสเซีย 
สังเกตุไดจากท่ีพ้ืนถนนจะมีสัญลักษณเปนวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมี
นักทองเท่ียวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขามไหลตัวเองไปดานหลัง

วนัที�สาม    จตัรุสัแดง -มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM   (B/L/D)      



 

 

เพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาท่ีมอสโควอีกคร้ัง ลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวาง 
695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาท่ีเปนสถานท่ีจัดงานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมา
หลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวยสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ ราย
รอบอีกมากมายเชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย   

เท่ียง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
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 า ซิ ล  (ST. BASIL’S 
CATHEDRAL) หน่ึงสถาปตยกรรมท่ีกลายเปนสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว 
ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ต้ัง ตระหงานสงางาม ขนาบขาง

ดวยกําแพงเครมลิน สราง
ขึ้นโดยพระเจาอีวานท่ี 4 
(Ivan the Terrible) เพ่ือ
เปนอนุสรณสถานในการรบ
ชนะเหนือกองทัพของมอง
โกล ท่ี เมื องคาซาน  ในป  
พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขี่มานานหลาย
ร อ ย ป  อ อ ก แ บ บ โด ย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟ

เลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ือง
เลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ี
มากจึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวยการควักดวงตาท้ังสอง เพ่ือ
ไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางส่ิงท่ีสวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในคร้ังน้ันของ
พระเจาอีวานท่ี 4 จึงเปนที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด 
 
 



 

 

จากน้ันนําทาน ชอปปم� งตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) 
หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก แตมีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีให
เลือกซื้อกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถนท่ีหน่ึงท่ีมี
สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มี
ความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ช้ัน มีรานคา
เปดให บริการมากมายสําหรับให 
ผูท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปปم�งถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาท่ีน่ีอาจจะมีท้ัง
รูปลักษณ ภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโออา และท่ีสําคัญตั้งอยูบริเวณลานกวางใน
ยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม 
มีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เส้ือผา ของใชในครัวเรือน สินคา
ท่ีมีช่ือมียี่หอ เคร่ืองสําอางค น้ําหอม และสินคาท่ีเปนประเภทของท่ีระลึก ซึ่งมีให
เลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา 
 

วันทีส่ี ่    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) 
ท่ีมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของท้ังประเทศรัสเซีย และไทย เน่ืองจากในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 พระองคไดเสด็จมาประทับ
ท่ีน่ีขณะเปนพระราชอาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 
1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑท่ีใหญ และเกาแก
ท่ีสุดในโลก มีหองมากถึง 1,050 หอง และมีศิลปะภาพวาด โบราณวัตถุลํ้าคา
มากมายจากจิตกรเอกท่ีโดงดังของโลกมากถึง 3 ลานช้ิน ซ่ึงสวนใหญจะเปนภาพเขียน 
(ภายในพระราชวัง ไมอนุญาตใหถายรูป ตองฝากไวท่ีเจาหนาท่ี รวมถึงสัมภาระขนาด
ใหญดวย)   

 



 

 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทาง เขาชมพระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหน่ึง
เรียกวา PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต  ต้ังอยูแทบชานเมืองของ เปน
พระราชวังที่สวยงามไมเหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปเตอรมหาราช ปเตอรฮอฟเปน
พระราชวังที่ถกูนิรมิตโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ท่ีช่ือวาฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ
เลอ บรอง ท้ังสองทําคนละสวนในพระราชวังน้ีโดยตวัภายในพระราชวังน้ันเปนหนาท่ี
หลักของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส "บารอค"และ
คลาสสิก พระเจาปเตอร หมายมั่นปم�นมือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงานไป
ยาวถึง 10 ป ราสเทรลล่ีบรรจงสรางพระราชวังอยางปราณีตเนนการตกแตงภายใน 
เลือกใชโคมไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลัก และภายนอก
พระราชวังก็ยังมีสวนน้ําพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ อิสระตามอัธยาศัย
ใหทานไดเก็บภาพเปนท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปด ทางทัวรจะ
จัดหาสถานที่ทองเที่ยวอืน่ทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง) 

 

วนัที�หา้    พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   
                  Bronze horseman -   เรอืรบหลวงออโรรา่              (B/L/D) 



 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม ป�อมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เปนส่ิงกอสรางแรกสุด
ของเมือง St Petersburg  สรางในป ค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงคราม
เหนือสวีเดน ดวยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเปนป�อมปราการในการป�องกันขาศึก
รุกราน ต้ังอยูบน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเปนรูปทรง
หกเหลี่ยม กําแพงเปนหินกออิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด ปอลด (Peter-and-
Paul-Fortress) เ ร่ิ ม ส ร า ง ขึ้ น เ ม่ื อ ป ค .ศ  1712 ด ว ย ก า ร  อ อ ก แ บ บ
ของ Domennica Trezzini สรางเสร็จในวันท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ต้ังช่ือ
วิหารแหงน้ีเพ่ือเปนเกียรต์ิแดนักบุญปเตอร และนักบุญปอลดเพ่ือเปนการเผยแพร
ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเปนส่ิง กอสรางที่สูงท่ีสุดของ
เมืองและหามสรางส่ิงกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอกซึ่ง
นับวาแตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซท่ัวไปและวิหารแหงน้ียังเปนท่ีเก็บพระศพ
ของราชวงศโรมานอฟ เร่ิมตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระท่ังถึง
กษัตริยองคสุดทายของราชวงศ 

 



 

 

นําทานชมภายใน มหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) 
สรางในป ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเปนเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปน
เพียงโบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเปนโบสถหิน และถูกสรางใหมอยาง
งดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ท่ีปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ีเปนวิหารท่ีมี
ความยิ่งใหญ ท่ีสุดของโลก พระองคจึงทุมเทท้ังกําลังคน และกําลังทรัพยอยาง
มหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชทองคําแผนปดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหาร
ประดับประดาดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใชเวลากอสรางยาวนานถึง  40 
ป ปจจุบันวิหารเซนตไอแซคไดรับการยกยองวาเปนวิหารทรงโดมที่ใหญเปนอันดับ 3 
ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก 

 
นําทานถายรูปกับ  ( Bronze horseman statue peter great) เปนอนุสาวรีย
แหงแรกของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ติดกับแมน้ําเนวา ดานหนาของโบสถเซ็นไอแซค 
ซึ่งกอสรางเปนอนุสาวรียของพระเจาปเตอรมหาราช ผูเปนกษัตริยพระองคแรกท่ีได 



 

 

ขนานนามวา “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส Entienne Maurice 
Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 

 
นําทานสูทาเรือพาณิชยโบราณ และถายรูปกับ เรือรบหลวงออโรรา (THE 
BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ไดช่ือวาเปนเรือรบท่ีเกาแกท่ีสุดใน
รัสเซีย โดยเปนเรือลาดตระเวนท่ีรับใชชาวรัสเซียมายาวนาน ต้ังแตครั้งสงครามรัสเซีย
กับญี่ปุ�นในป ค.ศ. 1904 -1905  เคยรวมรบในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 รวมถึง
ใชยิงปนเปนสัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดูหนาวท่ีเซ็นตปเตอรสเบิรก ในการ
ปฏิวัติสังคมนิยมที่นําโดยเลนิน เม่ือป ค.ศ.1917 และยังเปนเรือที่โดยสารซารนิโคลัส
ท่ี 2 พรอมราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลท่ี 6 ในป ค.ศ.1911 
ปจจุบันเรือออโรราไดปลดประจําการ กลายเปนพิพิธภัณฑลอยน้ํา 



 

 

 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางเขาสูที่ AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม 

นําทานชม The Cathedral of the 
Resurrection เรียกเลนๆวา โบสถหยดเลือด 
SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในป 
1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี
สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผูกอการราย บุตรชาย
ในฐานะกษัตริยพระองคตอไปจึงสรางโบสถน้ีขึ้นเปน
อนุสรณ เปนโบสถอันงดงามท่ีอยูขาง
คลอง Griboyedov โดยสรางข้ึนตามบัญชาของ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3” เพ่ือ
เปนอนุสรณแดพระบิดาคือ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมใน
บริเวณท่ีสรางโบสถน้ีขึ้นยอดของโบสถมีความสูง 81 ม. ตามป ค.ศ.1881 ท่ี
ส้ินพระชนม ภายในสามารถจุคนไดถึง 1,600 คน และใชเวลาสรางยาวนานกวา 24 

วนัที�หก    เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์- โบสถห์ยดเลือด-มอสโคว ์  (B/L/-)    



 

 

ป ภายในการตกแตงดวยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิน
ออนหลากสี ประดับประดาดานใน คงลกัษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบ
โบสถทรงหัวหอม   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู สนามบินนานาชาติพัลโคโว (LED) เซนปเตอร

เบิรก 
13.50 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว  

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

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

เปลี่ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 

ทางผูจัด 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

วนัที�เจด็    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 บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ 

คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี
 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 

ทาน แนะนําใหทานเปด หองพัก เปน 1TWN +1SGL  จะสะดวกกับทานมากกวา 
 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวัน

เดินทางได 
กระเป�าเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบินการบินไทย ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 

20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือข้ึนเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
อัตราน้ีรวม               
คาต๋ัวเคร่ืองระหวางประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับ พรอม

กรุป//รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเช้ือเพลิง  
คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกัน 
แจกน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด     
คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุไวในรายการ  



 

 

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

เทาน้ัน” เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 คาประกันอุบิติเหตุสาํหรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป ทางบริษัท

ประกันฯ จะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 
อัตราน้ีไมรวม     
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ     
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
คาอาหารและเครื่องด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาพนักงานขนกระเป�า ณ โรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
คาทิปไกดทองถิ่น 3  เหรีญ USD /ทาน X 6 วัน =18 USD 
คาทิปคนขับรถทองถิน่ 2 เหรียญ USD/ทาน X 6 วัน= 12 USD 
คาทิปหัวหนาทัวรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X 7 วัน = 21 USD 
รวมทิป  51 USD /ทาน/ทริป 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเครื่องบนิ 
ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ

ดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบินตามท่ีเกิดขึ้นจริง ณ 
สายการบินน้ันๆ 

หากตัว๋เคร่ืองบินมีการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 
คาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือน

เปนอยางนอย 
น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชนสามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 



 

 

ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
หมายเหตุ 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 25 ทาน และทาง

บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
ในกรณีท่ีผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเคร่ืองบิน

ภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วทุกประเภท
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศ หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ 
ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย
หรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือม
เสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินให
ทานได ไมวาจํานวนท้ังหมดหรือบางสวน 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง

ใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพยสิน

ของตนเอง 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิ การใชบริการใดๆ หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศ ไมวากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 



 

 

ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานท่ีทองเท่ียว ภาพใช
เพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 

เน่ืองจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑท่ีตางกัน โดยสายการบิน มีกฎในการออกตั๋วกอนเดินทาง 
21 วัน และเม่ือต๋ัวออกมาแลว จะไมสามารถ เปลี่ยนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND 
ต๋ัวได  

 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 

 
**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก

กรณี** 


