
 

 

รหัสทัวร WCT1902728 
ทัวรรัสเซีย แกรนดรัสเซีย มอสโคว-มูรมันสค-เซนตปเตอร
สเบิรก 9 วัน 6 คืน (QR) 
เขาชม “พิพิธภัณฑอารเมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบติัที่ล้ําคาในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 19 
เขาชมโบราณวตัถุลํ้าคาและภาพวาดมากมาย ณ พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ  
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมรูมันสค  
สนุกสนานกับการขับสโนวโมบิลตะลุยหิมะ // สัมผัสประสบการณน่ังรถเทียมกวาง
เรนเดียรลากเล่ือน  
พิเศษ ทองเท่ียวไมยอนเสนทาง กับ 3 เมือง ของรัสเซีย กรุงมอสโคว  เมืองมูรมันสค  
และเมืองเซนตปเตอรเบิรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี01     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคานเตอร   
สายการบินกาตาร แอรเวย (เคานเตอร P / Q) เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่
น่ังบนเครื่อง 

วันท่ี02     โดฮา – มอสโคว – ตลาดสินคาพ้ืนเมือง – สถานีรถไฟใตดิน 
01.20 น. เหินฟ�าสู กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินท่ี QR 837 
05.25 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
06.55 น.      ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 233 
12.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย นําทานผานการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร จากน้ัน นําทานสู “ตลาดสินคาพื้นเมือง” (IZMAILOVO MARKET) ตลาด
ที่ใหญที่สุดของมอสโคว อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคา
ยอมเยา และตัวตลาดเองก็จําลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแหงของรัสเซีย มาไวอยูใน
ที่เดียวกัน ทานสามารถหาของที่ระลึกหรือของฝาก ไดบนถนนสายน้ี เชน ตุกตามา
ทรอชกา หรือตุกตาแมลูกดก, 
กลองไมแกะสลัก ที่ทําจากไม
เบิรช , หมวกขนสัตว ขนหมี(ขน
เทียม), ผาพันคอ ผาคลุมไหล คลุม
ผม (PLATOK), ไขอีสเตอร, 
เครื่องถม (KHOKHLOMA), 
อําพัน, รองเทาบูทรัสเซีย ทีใ่ส
สบายโดยไมตองใสถุงเทา 
(VALENKI) ฯลฯ มีเวลาใหทุกทานเลือกซื้ออุปกรณกันหนาว เชน เส้ือกันหนาว รองเทา 
กางเกง ถุงมือ ถุงเทา  นําทานชม “สถานีรถไฟใตดิน” (METRO STATION) สถานีรถไฟ
ใตดินเปนส่ิงกอสรางท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตางชาติใหเห็นถงึความยิง่ใหญ 
ประวติัศาสตรความเปนชาตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอันสวยงาม สถานีแตกตางกัน
ดวยประตมิากรรม โคมไฟระยา เครื่องแกว หินแกรนิต หินออนท่ีสวยงาม 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :      MILAN HOTEL                                                                             หรือ

ที่พักระดับใกลเคียง 
 

 



 

 

 

วันท่ี03     มอสโคว – มหาวิหารเซนตซาเวียร – จตุัรัสแดง – พระราชวังเครมลิน 
                 พิพิธภัณฑอารเมอรี ่    
เชา บริการมื้ออาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม “มหาวิหารเซนตซาเวียร 

หรือ มหาวิหารโดมทอง” 
(CATHEDRAL OF CHRIST 
THE SAVIOUR) (ดานนอก) 
(หามถายภาพดานใน) เปนมหา
วิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย 
ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํามอสโคว พระเจาอ
เล็กซานเดอรที่ 1 โปรดใหสรางข้ึน
เพื่อถวายแดพระผูเปนเจาและยัง
เปนอนุสรณแหงชัยชนะหลังจากที่
รัสเซียรอดพนภัยในสงครามกับ
สงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 
ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปน
วิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออ
โทดอกซ มหาวิหารเซนตซาเวียร
เปนสถานที่หลักในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา  จากน้ัน นํา
ทานเดินทางสู “จัตุรัสแดง” (RED 
SQUARE) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเปนเวทีของเหตุการณสําคัญในประวติัศาสตรของ
รัสเซีย บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเปนท่ีต้ังของกลุมสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม เชน 
วิหารเซนตบาซิล ประกอบดวยยอด
โดม 9 ยอด มีสีสันสวยงามสดใส 
ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ต้ังอยูบน
ป�อม สปาสกายา เปนศิลปะโกธิก
บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก   ที่ทํามา
จากทับทิมน้ําหนักกวา 20 ตัน เก็บ
ภาพประทับใจท่ี หอนาฬิกาซาวิ
เออร เปนศิลปะแบบโกธิค บนยอด
มีดาวแดง 5 แฉก ทํามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู “พระราชวังเครมลิน” นําทานเขาชม “พิพิธภัณฑอารเมอรี”่ เปน
พิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย เริ่มกอสรางตามพระบญัชาของพระเจาอเล็กซานเดอร
ที่ 1 ปจจุบันเปนสถานที่รวบรวมทรัพยสมบัติที่ล้ําคาในชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 19 แวะ
ถายรูปเปนทีร่ะลึกบริเวณดานหนาพระราชวงัเครมลิน ซึ่งต้ังอยูบนชายฝم�งของแมน้ํามอส
โควและแมน้ําเนกลินนายา สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประทับของพระเจาซารผูครองเมืองทุก
พระองค จนกระทัง่ยุค 

 ของซารปเตอรมหาราชทรงยายไปเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาล
และท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นําทานสู จัตุรัสวิหาร ถายรูปกบัโบสถ
อัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอช่ัน โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานใน
โบสถอัสสัมชัญ ซึง่เปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมท่ีสําคัญ สรางในป ค.ศ.1475-
1479 จากน้ัน ชมระฆงัพระเจาซาร สรางในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสราง
ระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพ่ือ  นําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความผิดพลาดระหวางการหลอ
ทําใหระฆังแตก ตอดวยชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญท่ีสุดในโลก
ที่ยังไมเคยมกีารใชยงิเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :      MILAN HOTEL หรือท่ีพักระดับใกลเคียง 
 
วันที0่4    มอสโคว – เมืองมูรมนัสค – เรือทําลายน้ําแข็ง – อนุสาวรียอัลโยวา – ลาแสงเหนือ      
เชา บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 

เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ 
XX.XX น.    ออกเดินทางสู เมืองมูรมันสค โดยสายการ

บิน --- เท่ียวบินที่ --- (ใชเวลาบินประมาณ 
2.30 ช.ม.)  (โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการ
สลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให
สอดคลองกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพ
อากาศ) 

XX.XX น.   ถึงสนามบินมรูมันสค หลังจากรบัสัมภาระ
เรียบรอยแลว 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร (หรือ
แบบกลอง เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบินของเที่ยวบิน
ภายในประเทศ) 
 



 

 

นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู “เมืองมูรมันสค” (MURMANSK) ซึ่งเปนเมืองทา
ของรัฐมูรมันสค ออบ-ลาสต (MURMANSK OBLAST) ต้ังอยูบริเวณอาวโคลา “KOLA 
BAY” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เปนเมืองที่อยูติดกบัประเทศฟนแลนด และ
นอรเวย ซึ่งเปนเมืองทาที่สําคัญในการมุงหนาออกสูอารคติก นําทาน “เขาชมพิพิธภัณฑ
เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร” (NUCLEAR POWERED ICEBREAKERS) รุน 
LENIN ซึ่งเปนเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก เปดตัวเม่ือป ค.ศ. 1957 และได
ปลดประจําการแลว ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑไดใหนักทองเที่ยวไดเขาชม จอดเทียบทาอยูที่
เมืองมูรมนัสค (MURMANSK) ในอดีตเรือลําน้ีใชตัดน้ําแข็งเพ่ือเปดทางนํ้าแข็งใหเรือ
เดินสมุทรในการขนสงสินคา โดยในปจจุบันยงัมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ําแข็งอยู จากน้ัน นํา
ทานชมอนุสาวรียอโลชา (ALYOSHA MEMORIAL) ที่สรางข้ึนเพ่ืออุทิศใหกับเหลา
ทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกาํลังเพ่ือหยุดยั้งการรกุคืบจากกองทัพ
เยอรมัน เปนรูปปم�นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเปนอันดับสองของรัสเซียและมีน้ําหนักกวา 
5,000 ตัน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพัก นัดหมายทุกทาน ณ ล็อบบ้ีของโรงแรมเพ่ือนําทานเดินทางชม
แสงเหนือ 
เมืองมูรมงัสค  เดือนธันวาคม  อุณหภูมิโดยเฉล่ีย ประมาณ   -5   ถึง   -11 
            เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉล่ีย ประมาณ   -7   ถึง   -14 
               เดือนกุมภาพันธ  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -2   ถงึ   -13 
    เดือนมีนาคม  อุณหภูมิโดยเฉล่ีย ประมาณ   -2   ถึง   -9 

20.00 น. นําทานตามลาหาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรรา (AURORA 
BOREALIS) เปนปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอน
กลางคืนยามท่ีทองฟ�าโปรง ในชวง
หนาหนาวเทาน้ัน ซึ่ง แสงออโรรา 
(AURORA BOREALIS) จะ
ปรากฎเปนแสงสีเขียวท่ีพาดผาน
ทองฟ�ายามคําคืน *** การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบ
ลวงหนาได โอกาสท่ีจะไดเห็นข้ึนอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม*** 

ที่พัก: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTELหรอืระดับ
ใกลเคียง    



 

 

 
วันท่ี05     มูรมันสค – หมูบานซาม ิ– ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี ้– น่ังรถเทียมสุนัขลากเล่ือน  
                รถเทียมกวางเรนเดียรลากเล่ือน – ทดลองขับสโนวโมบิล  
เชา               บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู “เมืองโลโวซีโร” (LOVOZERO) 

ต้ังอยูทางตอนใตของเมืองมูรมันสค ซึ่งเปนทีต้ั่ง
ของหมูบานซามิ (ใชเวลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง 
30 นาที) เดินทางเขาสู “หมูบานซาม”ิ (SAMI 
VILLAGE) ณ หมูบานชาวพื้นเมืองซามิน้ี ทานจะ
ไดสัมผัสถึงวิถชีีวติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
การแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีใชชีวติอาศัยอยู
ต้ังแตบรรพบรุุษในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทร
สแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถชีีวติดั้งเดิม
ชมสัตวเมืองหนาว เชน กวางเรนเดียร 
(REINDEER) หมาป�า(FOX) เพ่ือใช
ประโยชนในการเดินทาง รวมท้ังเปนเปน
สัตวเศรษฐกิจ จากน้ัน ใหทานไดสัมผัสการน่ังรถเทียมกวางเรนเดียรลากเล่ือน 
(REINDEER SLEDDING) แบบชาวพื้นเมอืงซามิ และสนุกสนานกับการขับรถสโนวโม
บิล (SNOW MOBILE) ตะลุยหิมะ ทานสามารถขบั 
สโนวโมบิล ไปบนหิมะ ซึ่งเปนประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยางยิ่ง   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย จากน้ัน นําทานสู “ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้” (HUSKY FARM) ชมความนารักและสุนัขแสนรู 

พรอมเก็บภาพตามอัธยาศัย จากน้ัน  ใหทานไดสัมผัสกับประสบการณน่ังรถเทียมสุนัขฮัส
กี้ลากเล่ือน (HUSKY SLEDDING) ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสู เมืองมรู
มันสค 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
20.00 น. นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ 

(NORTHERN LIGHTS) หรือ แสง
ออโรรา (AURORA BOREALIS) 
เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะ
ปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�า
โปรง ในชวงหนาหนาวเทาน้ัน ซึ่ง แสง



 

 

ออโรรา (AURORA BOREALIS) จะปรากฎเปนแสงสีเขียวท่ีพาดผานทองฟ�ายามคําคืน 
*** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถ
กําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ 
โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม*** 

ที่พัก: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTELหรอืระดับ
ใกลเคียง    

 
วนัท่ี06     มูรมันสค – เซนตปเตอรสเบิรก – เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ 
               มหาวิหารเซนตไอแซค (ดานนอก)  
เชา               บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําการเช็คอินสัมภาระ 
….. น.           ออกเดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใชเวลา

บินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ) 

….. น.         ถึงสนามบินเซนตปเตอรสเบิรก หลังจากรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเขาชม “พิพิธภัณฑเฮอรมิ

เทจ” (HERMITAGE MUSEUM)  
หรือพระราชวังฤดูหนาว แรกเริม่ในป 
ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได
ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกวา 250 
ชิ้น จึงตองสรางหองสําหรับเก็บและ
แสดงภาพสวนพระองคขึ้นโดยที่พระ
นางเรียกหองแสดงภาพน้ีวาเฮอรมิ
เทจ มีภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกวา 
3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญ
มณีมีคา งานท่ีมีคุณคาถูกเก็บสะสม
ในพระราชวังฤดูหนาวสะสม
ตอเน่ืองกันมากข้ึนเร่ือยๆ จนกระทั่ง
รัชสมัยของพระเจา เจานิโคลัสท่ี 1 มี
การจัดหมวดหมูของสะสมทั้งหมด และไดเปดพิพิธภัณฑแหงแรกท่ีใหคนท่ัวไปเขาชมได 
ปจจุบันมีส่ิงของตางๆ ที่ทรงคุณคาจัดแสดงอยูเกือบ 3 ลานช้ิน  นําทานชม “มหาวิหาร
เซนตไอแซค” (ดานนอก) (ST.ISAAC’S CATHEDRAL) ท่ีไดชื่อวาเปนมหาวิหารท่ี



 

 

สวยงามท่ีสุด ใหญเปนลําดับ 4 ของโลก เปนตนแบบของท่ีทําการรฐับาลกรุงวอชิงตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดานหลังของมหาวิหารเซนตไอแซค จะมีรปูปم�นของพระเจานิโคลัส
ที่ 1 ทรงมากบัฐานท่ีมรีูปปم�นพระมเหสี 

 ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :      PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA  HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที0่7     เซนตปเตอรเบิรก – พระราชวังปเตอรฮอฟ – เมืองพุชกิ้น  
              พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถหยดเลือด (ดานนอก) 
เชา บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู “เมืองปเตอรฮอฟ” (PETRODVORETS) ซึ่งอยูทางตอนใตของอาว
ฟนแลนด รูจักเมืองน้ีกนัอยาง
แพรหลายวาเปนศูนยรวมของสวน
แหงเมืองปเตอรฮอฟ นําทานสู 
พระราชวังฤดรูอนเปโตรวาเรส พระ
ตําหนักชายฝم�งของกษตัริยรัสเซีย
เพ่ือใชพักผอนและลาสัตวในฤดู
รอนที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก 
ประกอบดวยพระราชวงั น้ําพุ สวน
ตอนลาง สวนตอนบน เปนหน่ึงในบรรดาสุดยอดสถาปตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ําตก
ที่ลดหลั่นกันถึง 27 ข้ัน น้ําพุตกแตงดวย
รูปปم�นถึง 255 ช้ิน ม ีน้ําพุใหญท่ีสุด และ 
รูปปم�นแซมซันกําลังงางปากสิงโต ท่ีมี
ช่ือเสียง สูง 21 เมตร ฝมือของสถาปนิก 
BARTOLOMEO CARLO 
RASTRELLI เพื่อเปนสัญลักษณ
ครบรอบ 25 ปแหงชัยชนะเหนือสวีเดนที่
ทุงโปลตาวา เขาชมภายในพระราชวัง 
ประกอบดวยหองพักผอน 26 หอง อาทิ หองเตนรําท่ีหรูหราฟู�ฟ�าดวยศิลปะบารอก หอง
ทองพระโรงใหญเปนหองท่ีใหญท่ีสุดในพระราชวัง หองรปูภาพที่แสดงรปูภาพของศิลปน
ชาวอิตาลีจํานวน 368 รูป พระราชวังแหงน้ีและบริเวณใจกลางเมืองไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู “เมืองพุชกิ้น” (PUSHKIN) นําทานเก็บภาพกับ “โบสถเชสมี” 
(CHESME CHURCH) โบสถแหง
การประสูติของเซนตจอหนเดอะ
แบปทิสตถูกสรางขึ้นโดยสถาปนิกของ
รัสเซีย YURY  FELTEN ในป ค.ศ. 
1780 เพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะ
ของกองทัพเรือรัสเซียเหนือ
กองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพตุรกี ที่
อาว 
เชสมีในทะเลอีเจียน  นําทานเขาชม “พระราชวังฤดูรอนแคทเธอรีน” (CATHERINE 
PALACE) ท่ีเร่ิมสรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราชใหเปนท่ีพักผอนของมเหสีองคโปรด 
พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ตอมาก็ยกใหพระธิดา อลิซาเบธ ในป 1741 ไดตกแตงทําให
พระราชวังหรูหรามากข้ึนและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแตงเพ่ิมเติมข้ึนอีก 
ภายในเปนอาคาร 2 ชัน้ มีหองพักผอน 50 หอง อาทิ หองโถงใหญ เปนหองที่สวยงาม 
ผลงานชิ้นเอกของ BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI  หนาตางประดับประดา
ดวยกระจก เทียน ปดทองอรามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมหองอําพัน เปนหองท่ีมี
ความสวยงามที่สุดไมวาจะเปนผนังหรือรูปภาพประดับก็นําอําพันมาตกแตงท้ังหมด 
หองอาหารค่ําสีเขียว ออกแบบโดย CHARLES CAMERON เปนหองที่มีลักษณะเดน
ดวยศิลปะแบบคลาสสิก จากน้ัน นําชม “โบสถหยดเลือด” (ดานนอก) (CHURCH OF 
THE SAVIOR ON SPILLED BLOOD) โบสถแหงหยดเลือด สรางเพ่ือเปนเกียรติแหง
พระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 ในป ค.ศ. 1881 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม เปนโบสถที่
สวยงาม ต้ังอยูขางคลอง GRIBOYEDOV ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โบสถไดรบัความ
เสียหายจากระเบิด หลังส้ินสุดสงครามจงึไดมกีารบรูณะใหม ปจจุบนัตั้งโดดเดนดวยสีสัน
ที่สวยงามสะดุดตา ภายในของโบสถแหงน้ีถูกตกแตงกระเบ้ืองโมเสคอยางสวยในสไตล 
ROMANTIC NATIONALISM ซึ่งแตกตางจากโบสถอ่ืนๆ ในนครเซนตปเตอรสเบิรก 
(ST.PETERSBURG) ซึ่งมกัจะถูกตกแตงในสไตลบาโรค (BAROQUE) และนีโอ
คลาสสิค (NEOCLASSIC) โบสถแหงน้ีถือวาเปนโบสถท่ีใหญที่สุดในรัสเซียท่ีถูกประดับ
ประดาดวยกระเบ้ืองโมเสค ละเอียดและสวยงามทุกตารางน้ิว 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:      PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL หรือระดับใกลเคียง         
 
                       



 

 

วันที0่8    เซนตปเตอรสเบิรก – ป�อมปเตอรและปอล  – ชอปปم�งถนน NEVSKY PROSPEKT 
เอาทเลทวิลเลจปูลโคโว – สนามบิน  

เชา บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม “ป�อมปเตอรและปอล” (PETER AND PAUL FORTRESS) ส่ิงกอสรางแรก
สุดของเมืองเพ่ือเปนอนุสรณชัยชนะ
สงครามเหนือสวีเดนดวยศิลปะบารอก 
ต้ังอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมี
วิหารปเตอรและปอล ซึ่งเปนท่ีเก็บพระ
ศพของราชวงศโรมานอฟ เร่ิมจากพระ
เจาปเตอรมหาราชจนกระท่ังกษัตริย
พระองคสุดทายของราชวงศ พระเจานิ
โคลัสที ่2 และครอบครัว  จากน้ัน น่ังรถ
ผานชมเรือออโรรา สรางในชวงปค.ศ 1904-1905 ระหวางการทําสงครามของรัสเซียกบั
ญี่ปุ�น เปนเรือรบโบราณท่ีพายแพกลับมาเพราะลาสมัยสูญี่ปุ�นไมได ปจจุบันเปนเรือปลด
ระวางและทําเปนพิพิธภัณฑ จากน้ัน นําทานเดินเท่ียวชม ถนน NEVSKY PROSPEKT 
เปนที่รูจักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร ศูนยกลางของนครเซนตปเตอรสเบิรก ความ
ยาวของถนน 4.5 กโิลเมตร เริ่มตนที่หนาพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก 
บนถนนมีสถาปตยกรรมที่โดดเดน ในชวงศตวรรษท่ี 18-20 เปนทั้งสถานท่ียานการคา 
ยานท่ีอยูอาศัย พระราชวัง โรงละคร รานคา โรงแรม และสถานท่ีทองเที่ยวท่ีสําคัญ   

บาย นําทานเดินทางสู “เอาทเลทวิลเลจปุกคาวา” (OUTLET VILLAGE PULKOVO) เอาท
เลทแหงแรกของเมืองเซนต 
ปเตอรสเบิรก มีสินคาหลากหลายแบรนด อาทิ ADIDAS , CALVIN KLEIN , FURLA , 
GEOX , GUESS , LACOSTE , NIKE , PUMA , SAMSONITE , SWATCH 
อิสระใหทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย 

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
 ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานปูลโกโว นําคณะทานเช็คอิน 
23.20 น. เหิรฟ�ากลับสูกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินท่ี QR 282 
 
วนัที่09    กรุงเทพฯ 
05.40 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 1 ช่ัวโมง 25 นาท ี 
07.05 น. เหิรฟ�ากลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เท่ียวบินที่ QR 

832 
17.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 



 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,
ฟ�า , อากาศ, การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ ที่ทาง
คณะเดินทางในขณะน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ไดมอบหมาย
ให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการ   
ออกเดินทางชวง 

 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา  
12 ป 

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 กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่
บริษัทฯ 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มอสโคว // เซนตปเตอรสเบิรก-กรุงเทพฯ  
 คาต๋ัวเครื่องบินภายใน จากมอสโคว-มูรมันสค // มรูมันสค-เซนตปเตอรสเบิรก 



 

 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความ

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

เดินทางอายุเกิน 75ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมคณะ (ตองซื้อประกันเพ่ิม)  
 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 น้ําด่ืมบนรถ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ี
ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน)  

 หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก มีคาใชจายในการจัดสงคืน และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหาย
ได 

 ทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่น ทานละ 50 ยูเอสดอลลารตอทาน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบรกิารแบบสากลโลกทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถ
ทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได



 

 

ครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหา
คณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ 
ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 

หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบนิ หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมา
สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารอง
ยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการนัตคีามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมดัจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เกบ็คาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 %    


