
 

 

รหัสทัวร  BID1902706 
ทัวรรัสเซีย รัสเซีย บินตรงสูมอสโคว เซนตปเตอรเบิรก 7 วัน 5 คืน (SU) 
ยอดเขาสแปรโรวฮิล - สถานีรถไฟใตดิน  - พระราชวังเคมลิน   
พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร  - โบสถอัสสัมชัญ   
ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bell - ปนใหญพระเจาซาร    
มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร - ละครสัตว - พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย  
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนตบาซิล - หางสรรพสินคากุม  
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - มหาวิหารคาซาน    
โบสถหยดเลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรก  กรุงเทพ •  ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรงุมอสโคว • ยอด
เขาสแปรโรวฮลิ ไ (-/-/เย็น) 
06.30 น. พรอมกันที่สนามบินาสวุรรณภมูิ เคาทเตอรสายการบนิแอรโรวฟรอท อาคาร
ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประต ู
  7 เคานเตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES (SU) 
10.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ SU271  
  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 2 รอบ **ใชเวลาเดินทางประมาณ 
10.30 ชั่วโมง** 
16.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย 

ผานพิธตีรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร ** เวลาทองถิน่ชากวา
ประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง 
** พบการตอนรับอยางอบอุน
จากเจาหนาที่เดินทางสู กรงุมอส
โคว เมืองหลวงของรสัเซีย 
ครองอันดับเมืองที่ใหญที่สุดของ
ยุโรป เปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเปนเมืองที่นาเที่ยวมากเมืองหน่ึง 
ประกอบดวยสถาปตยกรรมทั้งเกาและใหม มโีบสถที่สวยงามมากกวา 200 แหง 



 

 

จากน้ัน เดินทางสู เขาสแปรโรวฮลิ Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจดุชม
ทัศนียภาพแสงสีของกรุงมอสโควในยามค่ําสดุ 
โรแมนติก ที่สามารถชมดานลางไดเกือบทัง้หมด จึงทําใหเลนิน ผูนําพรรค
คอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขาแหงน้ีเปนทีต้ั่งบานพักของตน ปจจุบันพื้นทีดั่งกลาว
เปนที่ต้ังของมหาวทิยาลัยมอสโคว ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สดุและใหญทีส่ดุใน
รัสเซีย 

เย็น ไ รบัประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
วันทีส่อง สถานีรถไฟใตดิน • พระราชวงัเคมลิน • พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร  • โบสถ

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

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก  
เดินทางสู  สถานีรถไฟใตดินกรงุมอสโคว (MoscowMetro) ต่ืนตากับการผสมผสานระหวาง

เทคโนโลยกีับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับดวยกระจกสี หิน
ออนเปนตน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลินสัญลกัษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุด
กําเนิดของประวติัศาสตรรัสเซียที่มมีายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดา ที่น่ีเปรียบเสมอืนหวัใจของกรุงมอสโคว อีกทัง้ยังเปนที่ประทับของพระเจา
ซารทกุพระองคจนกระทัง่ พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเช่ือวาที่น่ีเปนที่สถิตของพระเจาปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑที่สําหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ  นําทาน 
ชมพิพิธภณัฑอารเมอรรีแ่ชมเบอรต้ังอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน สิง่ที่ไมควร
พลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของราชวงศโมโนมาคจกัรพรรดิคอนสแตนติน โมโน
มาคไดพระราชทานมงกฎุน้ีใหกับเจาชายวลาดิมีร โมโนมาค (Vladimir 
Monomakh) เมือ่ราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงามมาก ทําจากทองคาํประดบัดวย
ขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีลํา้คาตางๆ มากมาย และไดใชในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกจนถงึป พ.ศ. 2225 นําทานชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ที่
ถือวาสําคัญที่สดุในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับลงบน
โบสถไมเกาทีม่ีมากอน แลวใชเพือ่ในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆงัพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจา



 

 

ซาร เปนตัวอยางผลงานศิลปะช้ินโตอันเลื่องช่ือของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความ
งดงามเปนตัวดงึดูดใหผูคนมาเย่ียมชม  
 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
จากน้ัน ชม มหาวหิารเซนตเดอะซาเวียร หรอืที่เรียกกันวา มหาวหิารโดมทอง (St. 

Saviour Cathedral) เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สดุในโลก ตัง้อยู
ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํา Moskva 
เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย 
สรางขึ้นในสมัยของพระเจา
ซารอเล็กซานเดอร ที ่1 เพื่อเปน
อนุสรณแหงชัยชนะและแสดง
กตญัตุาแดพระเปนเจาที่ทรง
ชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพน
จากสงครามนโปเลียน โดยมหา
วิหารเซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอสรางนานถงึ 45 ป ในสมัยของสตาลิน เคยสัง่ให
ทุบทําลายมหาวิหารแหงน้ี จนกระทัง่ในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จงึไดมกีาร
บูรณะขึน้มาอีกคร้ังหน่ึงดวยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผูคน ดังน้ันที่น่ีจึง
เปนที่รักและศูนยรวมจติใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแหงน้ีจงึกลายเปน
สถานทีศั่กดิ์สทิธิ์ในการประกอบพิธกีรรมที่สาํคัญระดบัชาติทางคริสตศาสนาของ
ประเทศรัสเซีย 



 

 

*** หมายเหต ุหากวันและเวลาที่จะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวหิารจะไมสามารถ
เขาชมได โดยทางทวัรจะไมสามารถทราบลวงหนาเน่ืองจากเปนการจัดการของ
ทางโบสถประเทศรสัเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิ์ในการถายรูปชมบริเวณดาน
นอก ซึง่ลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว*** 

จากน้ัน นําทานชมความนารักของบรรดาสตัวแสนรู และต่ืนตากับการแสดงกายกรรม มายา
กล ของ ละครสัตว Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับเหลาสัตวที่
ไดรับการฝกฝนมาอยางด ีหลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับสัตวแสนรู
เพื่อเปนที่ระลึกไดอกีดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
**ที่น่ังชมเปนบัตรแบบตั๋วกรุปจดัตามระบบทัวรลอกที่น่ังไวตามราคาทัวร หากทานตองการที่

น่ังวีไอพีหรือที่น่ังดานหนากรณุาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือซื้อบัตรอัพเกรดทัง้น้ีหาก
ที่น่ังจะอพัไดตอเม่ือมีที่น่ังเหลือเทาน้ัน** 

**กรณลีะครสัตวงดการแสดง ซึง่บางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เปนไป
ทางระบบการจัดการทางประเทศรสัเซียของคณะละครสตัว  ทั้งน้ีทางบริษทัขอ
สงวนสทิธิ์ในการคืนคาบริการสวนน้ีให  

เย็น ไ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
 
 



 

 

วันทีส่าม พิพิธภณัฑอวกาศรัสเซีย • หอสงสัญญาณโทรทัศน OSTANKINO • จัตรุัสแดง 
• มหาวหิารเซนตบาซลิ 

                           หางสรรพสนิคากุม       ไ (เชา/
กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก  
จากน้ัน ชม พิพิธภณัฑอวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonautics น้ันนับวาเปน

สถานทีท่องเที่ยวที่มคีวามนาสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความ
ยิ่งใหญของรัสเซียในชวงป ค.ศ.1960 ที่เปนยคุทีม่นุษยชาตกิําลงัสนใจในเร่ืองของ
ทองฟ�า เเละเกิดสงครามเย็นทีท่ําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขบัเค่ียวกันอยางหนัก
เพื่อพิชิตอวกาศใหได เเละรัสเซียก็นับวามคีวามโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เร่ือง
เลยก็วาได ซึง่เร่ืองราวทั้งหมดน้ันถกูจัดเเสดงไวที่พพิิธภัณฑเเหงน้ีที่ใครมาเที่ยวชม
เเลวจะตองประทับใจอยางเเนนอน 

 
  
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานสูตึกหอสงสัญญาณ

โทรทศัน Ostankinoใหคุณไดเห็น
วิวเหนือเมอืงหลวงของรัสเซียจาก
ความสูง ในขณะเดียวกันก็ทาํหนาที่
ออกอากาศจากสถานีโทรทศัน
จํานวนมากไปยังบานเรือนชาว
รัสเซีย เดินทางไปที่จุดชมววิของหอ
สงสัญญาณน้ีเพือ่รับชมความบันเทงิ



 

 

สดในรูปแบบของทิวทัศนสดุอลงัการ หอสงสญัญาณน้ีโดดเดนอยูบนเสนขอบฟ�าของ
มอสโกมาต้ังแตป 1967 และเปนหน่ึงในอาคารที่ยืนอยูดวยตวัเองที่สงูที่สดุในโลก 
หอน้ีเปนผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแตผูนําโซเวียต Nikita 
Khruschevไดทําการปรับเปลี่ยนไปอยางมากในระยะการวางแผน เหตุการณน้ีทํา
ใหสถาปนิกผูน้ีวางหมวกไวใตหินทีฐ่านหอเพือ่เปนสัญลักษณแสดงความเคารพตอ
ผูนํา ยืนทีฐ่านเพื่อช่ืนชมขนาดอันนาประทับใจของโครงการทีม่ีตนทุนสูงถงึ 65 ลาน
ดอลลาร 

เที่ยง นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานม้ืออาหารทีสู่ง
ที่สดุในยุโรป ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว 
ระดบัความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน ชม จตัุรัสแดง (Red Square) สถานที่สําคัญใจกลางเมอืงมอสโคว สรางในสมัยค

ริสศตวรรษที่ 17 ที่เปนศูนยรวมเหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาลเฉลมิฉลอง 
หรือการประทวง ต้ังแตอดีตจนถงึปจจุบันและยังถอืไดวาเปนจตุัรัสที่มคีวามสวยงาม



 

 

มากที่สดุในโลก บริเวณโดยรอบ 
ยังประกอบไปดวยสถานที่สําคัญ
ของประเทศ อีกหลายแหงที่
สามารถ ไดชม อันไดแก มหา
วิหารเซนต บาซิล (Saint 
Basil’s Catherdral) สถานที่
ที่ซึ่งถูกยอมรับวาสวยงามที่สดุใน
เมืองมอสโคว จนไดรับการขนาน
นามวา “โบสถลกูกวาด” สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 
ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัย
พระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด เพือ่เปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทพัมอง
โกลที่เมืองคาซาน และดวยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จงึทาํใหเปนที่
พอพระทัยของพระเจาอีวานที ่4 เปนอยางมาก จงึมคํีาสัง่ใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก 
ดวยการควกัลูกตาทั้งสองขางทิง้เสีย เพื่อไมใหสถาปนิคผูน้ีสามารถสรางสิง่สวยงาม
กวาน้ีไดอีก การกระทําของพระองคในคร้ังน้ัน สงผลใหทุกคนขนานนามวา “พระเจา
อีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
จากน้ัน นําทานเขาชมและชอปปم�งที่ หางสรรพสนิคากุม (GUM Department store) 

สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจบัุนเปน
หางสรรพสินคาช้ันนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม แบ
รนดดังทีม่ีช่ือเสียงที่เปนรุนลาสดุ  

เย็น ไ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
วันทีส่ี ่ น่ังรถไฟความเร็วสงู • เมืองเซนตปเตอรเบริก  •  พระราชวังฤดูหนาว • 

พิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ  • มหาวิหารคาซาน  • โบสถหยดเลือด     
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชาแบบ SET BOX เพ่ือความสะดวก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg)โดยรถไฟ

ความเรว็สงู Sapsan Fast Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** 
รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม** 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
เมืองเซนตปเตอรสเบริก (Saint Petersburg) เมืองที่ไดรับสมญานามวา 
“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เพราะทศันียภาพที่สวยงามของเมอืง เมืองน้ีสรางโดยพระ
เจาซารปเตอรมหาราช เมือ่ พ.ศ.2246 โดยตัวเมอืงเร่ิมสรางดวยการถมทราย และ
หินเปนจํานวนมาก เพราะวาพื้นที่เดิมน้ันเปนดินเลนทะเล เหตผุลในการทรงเลือก



 

 

ทางออกทะเลบอลติค ที่สามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆได เพื่อการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยน ประเทศรัสเซียใหทดัเทียมกับประเทศอ่ืนๆได  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
จากน้ัน เดินทางสู พระราชวังฤดหูนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบไปดวยหองตางๆ ถึง 

1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที ่5 ในการเจริญสมัพันธไมตรี 
อดตีเคยเปนพระราชวงัหลวงของราชวงศโรมานอฟ ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 
ต้ังอยูระหวางทาวัง กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใชโทนสีเขียว และ 
ขาว ดวยสถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวไดเปดให
ประชาชนเขาชมในฐานะ พิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ (TheState Hermitage 
Museum)ซึ่งเปนสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทัง้
ภาพเขียนของจติรกรเอกระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซี,่ปกัสโซ,แรมบ
รันด,แวนโกะ เปนตน จดัเปนพพิิธภัณฑที่ใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง **ในบางชวง
พระราชวังอาจมีการปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังน้ันหากวันที่เดินทางตรงกับ
ชวงวันปดเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม 
โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอ่ืนที่เปดหรือสถานทีอ่ื่นๆในชวงเวลาดงักลาว** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เดินทางสู มหาวหิารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถกูสรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรม
หาราช ปค.ศ. 1708 ต้ังอยูใจกลางเมอืง บนถนนเนฟสกี้ ในสมัยกอนเปนโบสถเล็กๆ 
ตอมาในสมัยของพระเจาปอลดที่ 1 ในปค.ศ. 1800  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดทําการสรางวหิารใหม ใหยิง่ใหญและสวยงามมากขึ้นกวาเดิมมหาวิหารแหงน้ีมี
ลักษณะรูปทรงคร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบประกอบไป
ดวยเสาโรมัน 96 ตน และโดมขนาดใหญซึ่งมยีอดสงูถงึ 90 เมตร ดานนอกของ
วิหารมีสวนสาธารณะที่ชาวรัสเซียจะมาพกัผอนหยอนใจ  
เดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่ง
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 
ทรงสรางใหเปนเกียรติแด
พระเจาซาร 
อเล็กซานเดอรที่ 2 พระ
ราชบิดาของพระองค ผู
ประกาศเลิกทาส ดวย
ความหวังดีตอประชาชน 
ปรากฎวาชาวรัสเซียไม
เขาใจ เพราะหลังเลิกทาส 
ชาวนากลบัมคีวามเปนอยูที่จนลง เปนผลใหพวกชาวนารวมตวักันวาแผนปลงพระ



 

 

ชนม โดยสงหญงิชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลชีีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน ตอมา
บริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถกูสรางโบสถครอบไว กลายเปนโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุก
วันน้ี มีรูปรางลักษณะคลายกบัวหิารเซนตบาซลิที่เมืองมอสโคว 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Hampton by Hillton หรอืเทียบเทาระดบั 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมือง

เซนตปเตอรเบริก 
วันทีห่า พระราชวังฤดรูอน • ป�อมปเตอร และปอลด • มหาวหิารไอแซค ไ (เชา/

กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
จากน้ัน เดินทางสู พระราชวังฤดรูอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ(Peterhof Palace)

พระราชวังที่สวยงาม ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปนพระราชวงัที่สรร
สรางโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ช่ือวา ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ บรอง ซึ่งทั้ง
สองคนแบงกันสรางพระราชวงัน้ี โดยตัวภายในพระราชวังเปนหนาที่หลกั ของ ราส
เทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส “บารอค”และคลาสสิก พระเจา
ปเตอรหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มั่นปم�นมือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงานไปยาวถงึ 10 ป ราสเทรลล่ีบรรจง
สรางพระราชวังอยางประณีตเนนการตกแตงภายในที่เลือกจะใช โคมไฟระยา งานไม
แกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลักดานนอกจะเปนหนาทีข่อง เลอ บรอง เขาถกู
พระเจาปเตอรเชิญมาสรางลานน้ําพ ุโดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถือเปนจดุหลกัของ
ประสาทแหงน้ีก็วาได  

** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวงัจะปดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตลุาคม จนถึงเดือน 
พฤษภาคม และอาจปดทําการในวันจันทรสิน้เดือน หรือวันจันทรกบัวันองัคาร (2วัน 
ติดตอกัน) ซึง่เปนธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดู
หนาว ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะปดทําความสะอาด โดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีที่
พระราชวังฤดรูอนปด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได 
ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวงัอื่นที่เปดหรือสถานที่อืน่ๆในชวงเวลา 
ดังกลาว** 
เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด (Peter and Paul Fortress)สิ่งแรกที่สราง

ในเมืองเซนตปเตอรสเบิรค 
สรางขึ้นในป ค.ศ.1703ในสมัย
พระเจา 
ปเตอรมหาราช เปนส่ิงกอสราง
ที่สูงที่สดุของเมือง โดยมคีวาม
สูงถงึ 122.5 เมตร ลักษณะ
เปนรูปทรงหกเหลี่ยม เปน
ศิลปะแบบบารอค ปจจุบันดาน
ในเปนพิพิธภัณฑที่ใชเปนที่ฝง
พระศพของพระเจาปเตอรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ 
นอกจากน้ียงัมีภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแมมารีศักดิ์สิทธิ์ทีง่ดงาม อันเปนที่
เล่ือมใสศรัทธาของคริสตศาสนิกชนของรัสเซีย จากน้ันนําทานเดินทางสู มหาวหิาร
ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วหิารที่ถอืวาไดรับการตกแตงอลังกาลมาก
ที่สุด ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และภายในใชหินออน และหนิอ่ืน ๆ 



 

 

กวา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลงิไหมทีส่ถานทีแ่หงน้ี จงึไดมกีารกอสรางขึ้น
ใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใชเวลาในการกอสรางนานถึง 40 ป
มีการออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบเรเนสซองส และบาโรก ตวัวิหารใหญโต สขีาว
บริสุทธิ ประดับดวยประตมิากรรมเหล็กอันงดงาม เปนโบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่
ประดับประดาตกแตงดวยกระจกสีอยางวิจิตรบรรจง และยงัเปนสถานทีศั่กดิ์สทิธิ์ ที่
ชาวเมืองที่น่ีใหความนับถือเปนอยางมาก เน่ืองจากในอดีตตวัเมืองถกูถลมดวยระเบิด
ของทหารนาซีจนราบคาบ แตมหาวิหารไอแซคแหงน้ีกลับไดรับความเสียหายเพียง
เล็กนอย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ลองเรือแมน้ําเนวา NEVA RIVER CRIUSE ด่ืมด่ํากับบรรยากาศของ
สองฟากฝم�งเปนแมน้ําในประเทศรัสเซียสวนยุโรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกาและ
ไหลเขาสูอาวฟนแลนดในทะเลบอลติก มคีวามยาวคอนขางสั้น คอื 74 กิโลเมตร แต



 

 

เปนแมน้ําทีม่ีการไหลเปนอันดับสามในยุโรป ผานเขตการปกครองของรัสเซีย 2 แหง 
คือ เลนินกราดโอบลาสตและเซนตปเตอรสเบิรก 
 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Hampton by Hillton หรอืเทียบเทาระดบั 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมือง

เซนตปเตอรเบริก 
วันทีห่ก  ชอปปم�ง OUTLET VILLAGE PULKOVO  • เซนตปเตอรเบิรก • ซีเมียโมสตี 

ไ (เชา/-/-) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
เดินทางสู OUTLET VILLAGE PULKOVO เดินทางจากสนามบินเพียง 10 นาที ใหทานได

เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมคุณภาพ ในราคาสดุคุม รวบรวมดวยสินคาหลากหลาย 
ระดับหรูหลายจนถึงแบบธรรมดา เส้ือผากีฬา ADIDAS NIKE PUMA ลดราคา 
30-70 เปอรเซ็นต  

11.00 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู สนามบนินานาชาติพัลโคโว (LED) เซนปเตอร
เบิรก 
14.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว  

โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบนิที่ SU43 
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพือ่แวะเปล่ียนเคร่ือง 
19.10 น. ออกเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบนิที ่
SU270 
วันที่เจ็ด          สนามบนิสุวรรณภูมิ  • กรงุเทพฯ  
08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทบัใจมรูิลืม  
......................................................................................................................... 
หมายเหต ุ: หากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปดโดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดย
เปนการปฏิบัตกิารทางรัฐบาลหรือหนวยงานในประเทศรสัเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้น้ีลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว
กอนทําการจองทกุครั้ง 



 

 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย...รัสเซีย บินตรงสูมอสโคว เซนตปเตอรเบิรก 7 วัน 5 คืน 
น่ังรถไฟความเร็วสูง + บินภายใน 1 ขา โดยสายการบินแอโรฟรอท (SU) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

06 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 SU271/ 
SU270 55,900 55,900 54,900 6,000 

13 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 SU271/ 
SU270 56,900 56,900 55,900 6,000 

20 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 SU271/ 
SU270 59,900 59,900 58,900 6,000 

20 ก.พ.63 26 ก.พ.63 SU271/ 
SU270 56,900 56,900 55,900 6,000 

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 
 
อัตราคาบริการรวม 

ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ – มอส
โคว - กรงุเทพฯ  

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ช้ันประหยัด  
ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศขากลบัพรอมกรุปป เซนตปเตอรเบริก-มอสโคว  

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ช้ันประหยัด  
ตั๋วรถไฟความเร็วสูง SAPSAN FAST TRAIN ขาไป  มอสโคว-เซนตปเตอรเบริก 
ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสทิธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบนิปรับขึ้นกอนวัน

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

กก.ตอ 1 ใบ 
คาทีพั่กโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบ,ุ น้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 



 

 

คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
คามัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
ประกันอบุัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงนิ 

500,000 บาท 
 
อัตราคาบริการไมรวม 

ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
คาทาํหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบนิกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
คาใชจายสวนตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศพัท – โทรสาร, 

อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซกัรดี ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบนิ, อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทวง, 

การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จาก
เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทย และตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

คาทปิไกดทองถิน่, พนักงานขบัรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทัง้ทริป 
70 USD/ ทาน 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบรษัิทจะขอ
เลื่อนการเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดนิทาง 

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

กรณียกเลกิ : 



 

 

  ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินคามัดจํา
ใหทัง้หมด ยกเวนในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขตัฤกษ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิทัง้หมดโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 

กรณีเจ็บป�วย : 
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื่อนการเดนิทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 
  กรณีทีท่านมีเดนิทางบนิภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครื่องบนิ, ตั๋ว

รถทวัร, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุครั้งกอนทําการออกตัว๋หรือชําระคา
ทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

อาหาร 
  อาหารที่ประเทศรสัเซีย ทางทัวรจะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหารสไตล

ยุโรปแบบฟวช่ัน ซึ่งรสชาติจะเปนไปตามสไตลรัสเซีย อาจจะไมถูกปากคนไทยในบาง
ม้ือ  
 

โรงแรมทีพั่ก 
  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษทัฯ                       ขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 
หอง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพ่ิม เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะ
มี 1 เตียงใหญกบัเตียงพับเสริมซึ่งไมสะดวกสบายในการพัก **กรณุาอานเงื่อนไขการ
จองแบบ 3 ทานหากลกูคาพึงพอใจทางบรษัิทฯจะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขของ
หองพักดังกลาว**  



 

 

  โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเปนหองแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในหอง หอง 
Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวนใหญก็จะเปนลักษณะการนําเตียงมา
ชิดกันใหเปน Double หากลกูคารีเควสพัก Double ทางบรษัิทฯจะไมรับรองเรือ่ง
หองใหเน่ืองจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึน้อยูกับ
การจัดการของทางโรงแรมเปนหลกั ทั้งน้ีลกูคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขดังกลาว 

  โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทดัรดั
และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองพักแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

  กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯ มีสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
  เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บรษัิทฯ ไมรับผิดชอบหาก

อายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง
เพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปยกน้ํา หามสแตมป�ตัว
การตนูหรือสแตมป�อยางอืน่ทีไ่มใชสแตมป�จากศุลกากรของประเทศน้ันๆ เพราะเปน
เอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนน้ันพาสปอรตของทานจะไมสามารถเดนิทางออก
นอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบนิ, สายการบิน
ยกเลิกบนิ, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฏิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ 



 

 

(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตสุุดวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึง่ลกูคาจะตองยอมรบัใน
เงื่อนไขน้ีในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิททวัร) 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบรษัิทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ, เพราะคาใชจายทกุอยางทางบรษัิทฯ ไดชาํระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคืนคาบรกิารไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัรา
คาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 



 

 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทกุหนา 
อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 
 
 


