
 

 

รหสัทวัร GOH1903554 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว  ซารกอรส  เซนตปเตอรสเบริก 10 วนั 7 คืน [EK] 
มอสโคว  เนินเขาสแปรโรว  ซารกอรส  โบสถโฮลีทรินิต้ี  โบสถอัสสัมชัญ โบสถนิว
เยรูซาเล็ม พพิิธภัณฑอวกาศ ลองเรือแมน้ําใจกลางกรุงมอสโคว  พระราชวังเครมลิน  
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี  จตุัรัสแดง  วิหารเซนทบาซิล  วหิารเซนตซาเวียร มหาวหิารเซนต
ไอแซค พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ ชอปปم�งถนนเนฟสกี้  พระราชวังปเตอรฮอฟ  พระราชวงั
แคทเธอรีน พระราชวงัยูซูปอฟ  พพิิธภัณทเรือรบออโรรา โบสถหยดเลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โบสถนิวเยรูซาเล็ม | พระราชวังเครมลิน | พพิิธภัณฑอวกาศ | พิพธิภัณฑเฮอรมิเทจ  
พระราชวังยูซูปอฟ | Dinner Cruise | รถไฟตูนอนเฟรสคลาส | ระบําพื้นเมือง ณ 
พระราชวังนิโคลัส 
 
 
 
 
 

GRAND RUSSIA 
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 10 วนั 7 คนื  

เดินทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 2562 
ราคาแนะนําเพียง 66,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8  
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส  เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
** คณะออกเดินทางวันที่ 05-14 ธ.ค. 62 นัดหมายเวลา 21.30 น. ** 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว   
03.30 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377 
 ** คณะออกเดินทางต้ังวันที ่09 พ.ย. 62 ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. ถึงดูไบ เวลา 

07.15 น. ** 
** คณะออกเดินทางวันที่ 05-14 ธ.ค. 62 ออกเดินทางดวยเที่ยวบิน EK 385 เวลา 
01.05 น. ถึงดูไบ เวลา 05.00 น. ** 

06.55 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ 
09.35 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว  โดยสายการบนิอิมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133 
 ** คณะออกเดินทางต้ังแตวันที ่26 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 09.15 น. ถงึกรุงมอส

โคว เวลา 13.45 น. ** 
13.50 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นาํเดินทาง

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์  
วนัที� �. ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลทีรินิตี �  - โบสถ์อัสสมัชญั - สถานีรถไฟใต้ดิน   
วนัที� �  อิสตรา – โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - VDNKh Expo Park – พิพิธภัณฑ์อวกาศ -  รับประทานอาหารระหว่างลอ่งเรือแม่นํ �าใจกลางกรุงมอสโคว์ 
วนัที� �. พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี� – จตัุรัสแดง –  วิหารเซนท์บาซิล – ห้าง GUM 
วนัที� �. IZMAILOVO MARKET – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - อารบตั – ละครสตัว์ - รถไฟตู้นอนระดบัเฟิร์สคลาสสูเ่ซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
วนัที� �. เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ช้อปปิ �งถนนเนฟสกี � 
วนัที� �. พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน -  ชมระบําพื �นเมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 
วนัที� �. พระราชวงัยซููปอฟ – พิพิธภณัท์เรือรบออโรร่า - โบสถ์หยดเลอืด – สนามบิน 
วนัที� ��. ดไูบ – กรุงเทพฯ 



 

 

สูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง
มอสโควไดทัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตกึที่สรางในสมัยสตาลิน นอกจากน้ี
ยังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถกูต้ังอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซือ้
และตอรองราคาไดดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 ซารกอรส – โบสถโฮลทีรินิตี้  - โบสถอสัสมัชัญ - สถานีรถไฟใตดิน   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ 

เพราะเมืองซากอรสไดเปนทีต้ั่งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ใน
คริสตศตวรรษที่ 14-17  เปนที่แสวงบุญทีศั่กด์ิสิทธิข์องประเทศ เปนวทิยาลัยสอน
ศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวทิยาลัยสงฆ เขา
ชมโบสถโฮลทีรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอด
โดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน มีโลงศพสี



 

 

เงินของนักบุญเซอรเจียสทีภ่ายในบรรจกุระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทาง
มาสกัการะดวยการจูบฝาโลงศพ เขาชมโบสถอัสสัมชัญ (Assumption 
Cathedral) โบสถทีม่ีความสวยงามมากของเมอืง มกีารสรางในสมัยพระเจาอีวาน
เมื่อป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน  
ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน โบสถเกาแก สรางในสมัยพระ
เจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพนักบุญ มแีทนสําหรับประกอบพิธีของ
พระสงัฆราชและที่สําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรี
นมหาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จตุัรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่น่ีสงู
กวาชมบอน้ําศักดิ์สทิธิ ์(Chapel Over the Well)  ที่ซมึขึ้นมาเองตามธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร 
บาย นําทานเดินทางกลับสูมอสโคว เพื่อนําทานเขาชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือได

วามคีวามสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวง แรกสดุ
ที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตง
ภายในสถานีน้ันเปนลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะที่
สรางขึ้นเพื่อระลึกถงึคุณความดีของวีรบุรุษ ซึง่จะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ 
ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 อสิตรา – โบสถนิวเยรซูาเล็ม - VDNKh Expo Park – พิพิธภณัฑอวกาศ -  
รับประทานอาหารระหวางลองเรือแมน้ําใจกลางกรงุมอสโคว  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองอิสตรา (Istra)  เพื่อเดินทางไปยังโบสถนิวเยรูซาเล็ม (New 

Jerusalem Monastery) โบสถสรางขึ้นในป คศ. 1656 หรือศตวรรษที1่7โดย
นักบุญนิกคอน ซึง่อยูในเขตชานเมืองของกรุงมอสโคว ซึ่งสรางขึ้นมาเพื่อเปนสถานที่
ทางศาสนา ซึ่งจะทาํใหเกิดดินแดนศักดิ์สทิธิ์และเปนที่แสวงบุญมคีวามเช่ือมาจาก
แผนดินศักด์ิสิทธิ์โดยใชแมน้ําอิสตราเปนตัวแทนของจอรแดน และใชตัวอาคารเปน
เสมือนสถานทีศั่กดสิทธิ์ของเยรูซาเลม็ นําทานเขาชมภายในโบสถทั้งสองจะมกีาร
ตกแตงและจารึกเปนตัวแทนกลุมงานเซรามิกสีที่สําคัญที่สุดที่เคยผลติในรัสเซีย New 
Jerusalem สรางขึ้นระหวางป 1658 ถงึ 1698 เปนตัวอยางที่ยอดเยี่ยมของ
สถาปตยกรรมทางศาสนาของรัสเซีย ในชวงกลางศตวรรษที่ 18 ในสวนยอดโดมของ
วิหารแหงการฟم�นคืนชีพไดมกีารถูกทําลายและไดรับการบูรณะในสไตลบาร็อคในป 
1748 ในชวงตนศตวรรษที ่19 หลงัจากน้ันไดมีกาํลังนาซีในป 1941 ไดเขามาทําลาย
โดมอันยิง่ใหญของมหาวิหารแหงการฟم�นคืนชีพแหง และไดถกูสรางขึ้นใหมบางสวนใน
ป 1980 การฟم�นฟูและบํารุงรักษาเปนระยะ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

บาย จากน้ันนําทานสู อาณาจักร VDNKh Expo Park หรือ Exhibition of 
Achievements of National Economy หรือในช่ือภาษารัสเซียวา 
Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เปนสถานที่
จัดงานที่ใหญที่สุดในรัสเซีย ภายในพื้นที่เกือบ 1,500 ไร ที่น้ีมีทัง้พพิิธภัณฑ อาคารจดั
งานแสดง สวนหยอม สวนสัตวขนาดยอม สวนสาธารณะและพื้นที่พกัผอนหยอนใจ 
ในชวงฤดูรอนที่น่ีจะเปนพื้นที่สีเขียวทีม่ีน้ําพุสวยงาม มีสวน Ostankino ทีร่มร่ืน
เหมาะแกการเดินเลน เมือ่เขาถงึฤดูหนาว พื้นที่น้ําพุและสวนดอกไมจะถกูเปลี่ยนให
กลายเปนลานเสกต็ขนาดใหญที่สุดในยุโรป  และยังเปนทีต้ั่งของพิพิธภณัฑอวกาศ 
(The Memorial Museum of Cosmonautics) นําทานเขาชมพิพิธภณัฑ
อวกาศ ที่จดัแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวตางๆ 
ซึ่งพิพิธภัณฑแหงน้ี จะจดัแสดงเกี่ยวกบัอวกาศ จกัรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และ
สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกบัอวกาศของรัสเซีย พรอมดวยประวติัศาสตรและการพฒันา
ของการเดินทางขึ้นสูอวกาศและดวงจันทรต้ังแตอดีตจนถงึปจจบัุน ส่ิงจดัแสดงตางๆ 
ไมวาจะเปนกอนหินจากดวงจันทร ชุดอวกาศ ช้ินสวนยานอวกาศ รวมทัง้สุนัขที่เคยขึ้น
ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คํ่า 
 

 
 
นําทาน สมัผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รบัประทาน
อาหารระหวางลองเรือไปตามแมน้ํา Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ 
ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตางๆ ตลอดสองฝาก



 

 

ฝم�งแมน้ําเปนอีกหน่ึงประสบการณทีน่าประทับใจ 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภณัฑอารเมอรี ่– จัตุรสัแดง –  
วิหารเซนทบาซิล – หาง GUM  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมอืงหลวงของประเทศรัสเซีย เปน

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองทีม่ีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป 
นําทานเขาสูภายในรัว้พระราชวังเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับ
ของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทัง่พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนต
ปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมขุของ
ประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอช่ัน โบสถ
อารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอสัสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่
สําคัญใชในงานพิธกีรรมที่สาํคญั เชน การประกอบพิธบีรมราชาภิเษกของพระเจาซาร
ทุกพระองค จากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพือ่นําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวาง
การหลอทาํใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารทีม่ีความตองการสรางปนใหญที่สุดใน
โลกที่ยงัไมเคยมีการใชยงิเลย ทาํดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมพีิธกีรรมทาง
ศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภณัฑอารเมอรี ่
(The Kremlin Armory ) เปนพิพธิภัณฑทีเ่กาแกที่สดุของรัสเซียเพื่อเปนที่เกบ็
สะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เกบ็สะสม
ของมคีาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14  ถงึชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ีเปนหน่ึงในสามพพิิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจา
แผนดินที่สมบูรณแบบ ซึง่อีก 2 ทีอ่ยูที่อังกฤษ และ อิหราน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทขีองเหตุการณ

สําคัญในประวติัศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ



 

 

ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจบัุนสถานที่แหงนี้ใชจัดงาน
ในชวงเทศกาลสําคญัๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลก
คร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเปนทีต้ั่ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อัน
ไดแก วหิารเซนตบาซลิ(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 
ยอดทีม่ีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 
Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตัง้อยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะ
โกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่ทาํมาจากทบัทิม น้ําหนัก 20 ตนั ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสนิคากุม (GUM 
Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 
จําหนายสินคาจาํพวกแบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง 
ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เกบ็ศพสรางดวยหนิออนสีแดง ภายในมศีพเลนินนอนอยูบน
แทนหินมีโลงแกวครอบอยู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เขาสูที่พกั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 IZMAILOVO MARKET – วิหารเซนตซาเวียร - อารบัต – ละครสตัว - รถไฟตู
นอนระดับเฟรสคลาสสูเซนตปเตอรสเบิรก  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานได
เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาทีถ่กูที่สดุ อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตา แม
ลูกดก, ผาคลมุไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย จากน้ันนําทานเขา
ชมวหิารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพดาน
ใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเลก็ซานเดอรที่ 1 ใชเวลา
กอสรางนานถงึ 45 ป จากน้ัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานสูถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้ง

ยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลกึ รานน่ังเลน รานอาหารมากมาย และยัง
มีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสตัวแสนรูที่ ไมควรพลาด 

เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และ
ชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียงัมบีริการถายรูปกับสตัวตางๆ และมีของที่ระลกึดวย ** 
กรณีละครสตัวงดการแสดงและซึง่บางคร้ังการงดการแสดงไมมกีารแจงลวงหนา ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท ** 

 นําทานน่ังรถไฟจากสูนครเซนทปเตอรเบริกดวยรถไฟตูนอนระดบัเฟรสคลาส 
(First class)  
** การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอดรถกบัตวัสถานีรถไฟ มี
ระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทานจําเปนตองลากกระเป�าเดินทาง
ดวยตัวทานเอง เพ่ือป�องกันกระเป�าที่อาจจะสูญหายได ** 
 

วันที่ 7 เซ็นตปเตอรสเบิรก - มหาวิหารเซนตไอแซค - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ –  
ชอปปم�งถนนเนฟสกี้  

เชา รับประทานอาหารเชาบนรถไฟ 
 นําทานชมความงดงามของนครเซ็นตปเตอรสเบริก (St. Petersburg) ที่สราง



 

 

โดยพระเจาปเตอรมหาราชเมื่อป ค.ศ.1703 ไดรับฉายาวา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” 
จากน้ันนําเขาชมมหาวหิารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช่ือวาเปน
มหาวหิารที่สวยงามที่สดุ และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวย
โมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิ์แหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมืองอยาง
มาก จากน้ันนําเขาชมป�อมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่ง
ในอดีตเคยใชเปนทีคุ่มขงันักโทษทางการเมอืงเปนป�อมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับ
นครเซ็นตปเตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานทีเ่ก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมา
นอฟทกุพระองค  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําเขาชมความย่ิงใหญของพระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวย

หองตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนทีรั่บรองการเสด็จเยือนรัสเซีย
ของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปจจุบันพระราชวงันี้ได
ถูกใชเปนพิพิธภณัฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะ
ลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจติรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด 
ดาวินซ่ี, ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จดัเปนพพิิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและ
ใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง นําทานตอไปยัง ถนนชอปปم�ง เนฟสกี้ (Nevsky 
Prospect) โดยช่ือถนนน้ันไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคาสายหลักใน
เซนทปเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิดเปนของทีร่ะลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 8 พระราชวังปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน -  ชมระบําพ้ืนเมือง ณ 
พระราชวังนิโคลสั 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเปนทีต้ั่งของ พระราชวังฤดูรอน เป

โตรดวาเรสต (Peterhof Palace) ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอร มหาราช พระ
ตําหนักที่ไดช่ือวาเปน Russian Versailles เปนพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวย
อุทยานน้ําพุที่พวยพุงมาจากรูปปم�นสีทองและที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวย
สถาปตยกรรมยคุทอง ทานจะต่ืนตาต่ืนใจกับประติมากรรมทีว่ิจติรงดงามอลงัการยิง่ 
หองหับตางๆ ภายในพระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่
สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวติัศาสตรจนมิอาจประเมินคาได สวนภายนอกก็เต็ม
ไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพอัุนตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสในฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ 

(Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะ
แบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ�าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลั่งภายใน
ประกอบดวยหองหบัตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน  (Amber Room)  ที่ทกุทาน
จะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝร่ังเศส หรือชอปปم�ง
สินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันชมการแสดงศลิปะพ้ืนเมืองของชาวรสัเซีย ในพระราชวังนิโคลสั 

(Nicholas Palace) ทีม่ีช่ือเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตงกาย
ชุดประจําชาติ ตามเผาตางๆ ซ่ึงทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซ่ึงในชวงพักการ
แสดงมีบรกิารอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว
อดกา เปนตน 

ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 9 พระราชวังยูซูปอฟ – พิพิธภณัทเรอืรบออโรรา - โบสถหยดเลือด – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมพระราชวังยูซปูอฟ (Moika Palace หรือ Yusupov Palace) 

อดตีวงัเกา สรางขึ้นมาต้ังแตป 1770 โดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส Jean – Baptiste 
Vallin de la Mothe กอนจะตกทอดมาเปนวังแหงเจาชายยูซูฟ ในป 1917 วังแหงน้ี
ไดเปนทีว่างยาและวางแผนสังหารรัสปูติน (Grigori Yefimovich Rasputin) 
ปจจุบันพระราชวงัภายในมีจาํลองเหตุการณดวยหุนขี้ผึง้ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเห็น
บรรยากาศในวันลอบสังหารรัสปูติน ผูโคนบัลลังกพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 และคําสาป
อันหนาพิศวง ที่ไมมีใครหาคําตอบได 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเขาชมพิพิธภณัทเรือรบออโรรา (Aurora Museum) เรือประวติัศาสตร-

ของรัสเซียที่ ทีม่ีประวัติยาวนานรวมถงึการผานชวงการปฏิวติัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองมาเปนระบอบคอมมวินิสตในป ค.ศ. 1917 และสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในป 
ค.ศ. 1941-1945 ดวย นําทานถายรูปกบัโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s 
Resurrection) ที่สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที ่2 ถกูลอบปลงพระ
ชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพือ่เปนอนุสรณแดพระบิดา 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
23.25 น. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เที่ยวบินที ่ EK 176 

 



 

 

วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.35 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ 
09.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 372 
 ** คณะเดินทางวันที่ 29 พ.ย.-08 ธ.ค.62 ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที่ EK 370 

เวลา 08.55 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.05  น. ** 
18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

 

ราคาแนะนําเพียง  GRAND RUSSIA 
มอสโคว – ซารกอรส - เซนตปเตอรสเบิรก 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบนิเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

29 พ.ย.-08 ธ.ค. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 44,100.- 5,900.- 

05 - 14 ธ.ค. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 44,100.- 5,900.- 
30 ธ.ค. 62-08 ม.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 44,100.- 9,900.- 
หนงัสือเดนิทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ
เงินมดัจําแลวเทาน้ัน 
2.        สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอีายกุารใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 
เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรต
ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมัต ิ
3.        หากทานทีต่องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจงัหวัด) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาที ่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

4.        หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 
4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามได

จากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
  ** ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได ** 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 
30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สญูหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวั

ทานเอง 
5. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น (48 ยูเอสดอลลาร) 
6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูเอสดอลลาร) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทวัร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัดจาํ
ต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมคีาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการ
บินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการ
บิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง และ



 

 

ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสขุภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 

บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 

บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและ

มีผลทาํใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะ
ตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม
ในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทตูฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพัก
แบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมาก
และหองพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพือ่ให
เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 


