
 

 

รหัสทัวร PVC1903430 
ทัวรรัสเซยี มอสโคว ซากอรส เซ็นตปเตอรสเบิรก 8 วัน 5 คืน (W5) 
พระราชวังเครมลิน   พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร   วหิารเซ็นตเดอซารเวียร 
จัตุรัสแดง   มหาวิหารเซนตบาซิล   ยอดเขาสแปรโรวฮ ิ  ชมเซอรคัส 
ยอดเขาสแปรโรวฮลิ   เซ็นตปเตอรสเบิรก   พระราชวังฤดูหนาว 
พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ   มหาวิหารเซนตไอแซค   เรือรบหลวงออโรรา 

 



 

 

ตารางการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพ  - เตหะราน                                                                 

(-/-/-/) 
วันที่สอง  มอสโคว-ซากอรส-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร–วิหาร

เซ็นตเดอซารเวียร   
                (-/L/D) 
วันที่สาม  จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนตบาซิล- GUM—ยอดเขาสแปรโรวฮิล-ตึก 

Ostankino Tower - ชมเซอรคัส                                                            
(B/L/D/) 

วันที่สี ่  METRO –ถนนอารบัต-ยอดเขาสแปรโรวฮิล-IZMAILOVSKY MARKET               
(B/L/D)           

วันที่หา        มอสโคว –  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปเตอรสเบิรก -  
 พระราชวังฤดูหนาว 
 (B/L/D) 
วันที่หก       พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ-ป�อมปเตอร แอนด ปอลด – มหาวิหารเซนตไอ

แซค - Bronze horseman -   เรือรบหลวงออโรรา  - โบสถหยดเลือด                         
(B/L/D/) 

วันที่เจ็ด      เซนตปเตอร-เตหะราน -กรุงเทพ ฯ                                                         
(B/-/-) 

วันที่แปด     กรุงเทพ ฯ 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเดก็ไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

18-25 พ.ย.62 
09-16 ธ.ค.62 
23-30 ธ.ค.62 

48,888.- 47,888.- 46,888.- 7,500.- 

30 ธ.ค.62-06 ม.ค.63  49,888.- 49,888.- 49,888.- 7,500.- 
27 ม.ค.-03 ก.พ.63 
03-10 ก.พ.63 
10-17 ก.พ.63 
09-16 มี.ค.63 
23-30 มี.ค.63 

48,888.- 47,888.- 46,888.- 7,500.- 

 

 
19.30 น.  คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ ช้ัน4 สายการบิน Mahan Air เคานเตอร Sประตู 8 ซึ่งมี
เจาหนาที่ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก
ทาน 

วันแรก      กรุงเทพ  - มอสโคว ์–เตหะราน                                         (-/-/-/)  



 

 

 
22.35 น. เหิรฟ�าสู กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-050 

(บรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
03.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเตหะรานเพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
07.30 น. เหิรฟ�าสู  มอสโคว โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินที่ W5-084 
09.45 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนโูคโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย  

นําทานเดินทางมุงหนาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว สูเมืองซากอรส ซึ่ง
หางจากตัวมอสโควไปประมาณ 70 กิโลเมตร  ใชเวลา  1.30 ช่ัวโมง    ซึ่งเปน
ที่ต้ังของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวง
บุญของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะการรองเพลงทางศาสนา การวาดภาพ
ไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจํานวนนับรอยคน 
"เซอรกาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรือ "ซารกอส" (Zagorsk) อีกหน่ึง
เมืองทองเท่ียวท่ีมีชือ่เสียงแหงหน่ึงของแควนมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของ
ประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองน้ันต้ังอยูหางจากกรุงมอสโควไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 70 กิโลเมตร เปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรม
ทางศาสนา ซึ่งมีมาตัง้แตสมัย ศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอรกาเยฟโปสาด ยังมี
ช่ือเสียงในเรื่องของอารามออรโธดอกซ (Orthodox) ซึ่งเปนกลุมสถาปตยกรรม

วนัที�สอง     มอสโคว ์– ซากอรส์-พระราชวงัเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์–  
                   วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์                                                                           (-/L/D) 



 

 

ของทรินิตี เซอรกิอุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ที่ไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกใน 1993 อีกดวย  

เท่ียง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดย
มกุ ฎราชกุม ารแห งนคร
เคียฟ เจาชายยูริ โดลโกรูกี 
มี รั บ ส่ั ง ให ส ร า ง เพื่ อ ใช
ป�องกันศัต รู ในอดีตเปน
เพี ย งป� อ ม ป ร า ก า ร ไม
ธรรมดา ที่เปนเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตยของพระเจา ปจจุบัน
พระราชวังเครมลินเปนพิพิธภัณฑ และที่ต้ังสถานที่สําคัญหลายแหง เชน สภาคองเก
รส วิหารตางๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งกอสรางอ่ืนๆอีกมากมาย  
จาก น้ัน เข าชม  พิ พิ ธภัณ ฑ อาร เมอร ร่ีแชม เบอร  (KREMLIN ARMOURY 

CHAMBER) ที่ อ ยู ใ น บ ริ เ ว ณ
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปน
สถานที่เก็บสมบัติลํ้าคากวา 4,000 
ชิ้น  เชน ศาสตราวุธต างๆ เครื่อง
ป�องกันตัว หมวก เส้ือเกราะที่ใชรบใน
สมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอย
เครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและ
ซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง 

จากน้ันชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญ
ที่สุดในเครมลิน โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอนแลว ใชในการประกอบพิธี
ราชาภิเษก ชมป�อมปนใหญ, หอระฆังพระเจาอีวานและ ชมระฆังยักษที่ใหญที่สุด
ในโลก  



 

 

นําทานชม วิหารเซ็นต เดอซารเวียร (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 
SAVIOUR) สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อ
เปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียให
รอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป แตตอมาในป ค.ศ.
1990 สตาลินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในขณะน้ันไดส่ังใหทุบโบสถทิ้งเพื่อดัดแปลงเปน
สระวายนํ้าที่ใหญที่สุดในโลกจนเมื่อปค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได
อนุมัติใหมีการกอสรางวิหารขึ้นมาใหมดวยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจําลอง
ของเดิมได เกือบรอย
เปอรเซ็นต  วิหารน้ีจึง
กลับมายืนหยัดที่ เดิม
อีกครั้งโดยสรางเสร็จ
สมบูรณและทําพิธีเมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.
2000  ปจจุบันวิหารน้ี
ใ ช ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ
พิ ธี ก ร ร ม สํ า คั ญ
ระดับชาติของรัสเซีย  

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา 

 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

วนัที�สาม    จตัรุสัแดง - มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM—ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล-ตึก Ostankino Tower- 
                ชมเซอรค์สั                                                                                 (B/L/D) 



 

 

จากน้ัน เดินทาง สู  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเปนสถานที่สําคัญต้ังอยูกลาง
ใจเมืองของมอสโควเปนจัตุ รัสที่
สวยงามที่สุดในโลก เปนสถานที่เก็บ
ศพเลนินศาสดาของประเทศสังคม
นิยม สรางดวยหินแกรนิต และหิน
ออน นับลานชิ้นตอกลงบนพ้ืนจน
กลายเปนลานหินโมเสกเปนพื้นที่
ลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน 
เปนที่ ต้ังของกิโลเมตรที่ ศูนยของ
รัสเซีย สังเกตุไดจากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณเปนวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะ
มีนักทองเท่ียวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขามไหลตัวเองไปดานหลัง
เพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาที่มอสโควอีกคร้ัง ลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพื้นที่กวาง 
695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาที่เปนสถานที่จัดงานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมา
หลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ ราย
รอบอีกมากมายเชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย   
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) หนึ่งสถาปตยกรรมที่กลายเปนสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว 
ดวยรูปทรงท่ีมีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ต้ัง ตระหงานสงางาม ขนาบขาง

ดวยกําแพงเครมลิน สรางขึ้นโดย
พระเจ า อี วานที่  4  (Ivan the 
Terrible) เพื่อเปนอนุสรณสถาน
ในการรบชนะเหนือกองทัพของ
มองโกลที่เมืองคาซาน ในป พ.ศ. 
2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่
มานานหลายรอยป ออกแบบโดย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 

(Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบ



 

 

ตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมากจึง
มีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมให
สถาปนิกผูน้ันสามารถสรางส่ิงที่สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในครั้งน้ันของพระเจา
อีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด 
 
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) 
หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก แตมีชื่อเสียงในเรื่องของสินคาอันมีให
เลือกซื้อกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถนที่หน่ึงที่มี
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มี
ความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคา
เปดให บริการมากมายสําหรับให 
ผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปم�งถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาที่น่ีอาจจะมีทั้ง
รูปลักษณ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโออา และที่สําคัญตั้งอยูบริเวณลานกวางใน
ยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม 
มีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เส้ือผา ของใชในครัวเรือน สินคา
ที่มีชื่อมียี่หอ เคร่ืองสําอางค น้ําหอม และสินคาที่เปนประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให
เลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 

เท่ียง นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานม้ืออาหารสุดหรูที่สูง
ที่สุดในยุโรป ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว ระดับความ
สูง 328 M. ณ ตึก Ostankino Tower 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานชมเซอรคัส Russian Circus การ
แสดงของสัตวแสนรูมายากล กายกรรมไต
ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ
อาชีพ การแสดงจะม ี2 ชวง ชวงละ 45 
นาที และพักอีก 15 นาที ระหวางพักจะมี
บริการ ถายรูปกับสัตวตางๆ จากนั้น นําทาน
กลับสูท่ีพักตางๆ (ในกรณี CIRCUS งด
การแสดง ทางบริษัทฯ จะนําทานชมบัลเลต หรือ ชมการแสดงท่ี YAR 
RESTAURANT ) 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา 
 



 

 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม  สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้ งน้ีขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน 
สรางขึ้นในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเปนสถานีรถไฟฟ�าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลก
ค รั้ ง ที่  2  ส ถ า นี
ร ถ ไ ฟ ใ ต ดิ น ไ ด
กลายเปนหลุมหลบ
ภัยที่ดีที่สุดเพราะมี
โครงสรางที่แข็งแรง
รวมทั้งการกอสราง
ที่ขุดลงลึกไปถึงใต
ดินหลาย 10 เมตร 
และบางสถานียั ง
เปนที่บัญชาการระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11
สาย 156 สถานีดวยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  
จากน้ันใหเวลาอิสระทุกทานเดินช็อปปم�ง ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่มีช่ือเสียง ช่ือถนน
น้ีปรากฏมาต้ังแตศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูของชนชั้น ขุนนางและศิลปนที่มีผู
อุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเปนยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัตกลายเปนถนนคนเดินที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของรัสเซีย 
เปนแหลงของศิลปนจิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ฯลฯ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  หรือเนินเขานกกระจอก เปน
บริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยูเบ้ืองลางไดโดยทั้งหมด  จึงทํา

วนัที�สี�   METRO –ถนนอารบตั-ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล-IZMAILOVSKY MARKET    (B/L/D) 



 

 

ใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแหงน้ีเปนที่ต้ังบานพัก
ของตน ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว ชมความสวยงาม
ของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลสแปรโรว เป�นมหาวิทยาลัยท่ี
เกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย ไดรับการกอตั้งขึ้นในป 1755 โดยมิคาอิลซอฟ 
นักวิชาการรัสเซียในชวงเวลาน้ัน มหาวิทยาลัยที่ไดรับการต้ังช่ือตามเขาในป 1940 
และเปนจุดชมวิวที่สวย ที่สุดในมอสโคว ที่คูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน รวมถึงเปน
จุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 
นํ าท าน เดิ น ท าง สู   IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ต้ั งอยู ใก ล กั บ 
Izmailovo Royal Estate จึงเปนที่มาของชื่อ Izmailovsky ที่เปนช่ือของตลาด
นัดแหงนี้นั่นเอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่นาซื้อหาก็มี ตุกตาแมลูกดก เปนตุกตาไม
เขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเปนช้ันๆจากตัวใหญไปจนเล็ก ในการซื้อสินคาจาก
รัสเซียควรระวังการซื้อภาพวาดสีน้ํามันเกาๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่
เกี่ยวของกับศาสนาไวใหมากๆ เน่ืองจากวามีกฏหมายหามนําของเกาเหลาน้ีออกนอก
ประเทศรัสเซีย  

     คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา 
วันที่หา     มอสโคว –  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดู

หนาว  (B/L/D/) 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  นําทานเดินทางสูสถานี
รถไฟ  

........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟดวน  SAPSAN EXPRESS 
TRAIN  
จากมอสโควสูเซ็นตปเตอรสเบิรก (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณา
ตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกครั้ง)  
 



 

 

 
 
 

 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่มีความสําคัญ
ตอประวัติศาสตรของทั้งประเทศรัสเซียและ
ไ ท ย  เ น่ื อ ง จ า ก ใ น รั ช ส มั ย ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 5 พระองคไดเสด็จมาประทับที่น่ี
ขณะเปนพระราชอาคันตุกะของพระเจาซาร
ในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 
หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญและเกาแกที่สุดใน
โลก มีหองมากถึง 1,050 หอง มากถึง 3 ลานชิ้น ซึ่งสวนใหญจะเปนภาพเขียน  
(ภายในพระราชวัง ไมอนุญาตใหถายรูป ตองฝากไวที่เจาหนาที่ รวมถึงสัมภาระขนาด
ใหญดวย)   

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทาง เขาชมพระราชวังฤดู
รอนปเตอรฮอฟ PETERHOF มีอีก
ช่ือหน่ึงเรียกวา PETRODVORETS
หรือเปโตรควาเรสต  ตั้งอยูแทบชาน

วนัที�หก    พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   
                  Bronze horseman -   เรือรบหลวงออโรร่า  - โบสถห์ยดเลือด                    (B/L/D) 



 

 

เมืองของ เปนพระราชวังที่สวยงามไมเหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปเตอรมหาราช ป
เตอรฮอฟเปนพระราชวังท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปนเอกในสมัยนั้น ที่ช่ือวาฟรานเชสโก ราส
เทรลลี่ และเลอ บรอง ทั้งสองทําคนละสวนในพระราชวังน้ีโดยตัวภายในพระราชวงั
น้ันเปนหนาที่หลักของราสเทรลลี่ท่ีออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส "บา
รอค"และคลาสสิก พระเจาปเตอร หมายมั่นปم�นมือกบัพระราชวังน้ีมาก วางโครงสราง
งานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลลี่บรรจงสรางพระราชวงัอยางปราณตีเนนการตกแตง
ภายใน เลือกใชโคมไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลัก และ
ภายนอกพระราชวังก็ยงัมีสวนน้ําพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ อิสระ
ตามอัธยาศัยใหทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปด ทาง
ทัวรจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกครั้ง) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม ป�อมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เปนสิ่งกอสรางแรกสุด

ของเมือง  
St Petersburg  สรางในป  
ค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะ
สงคราม เห นือสวี เดน  ด วย
ศิลปะแบบบารอกเพื่อใชเปน
ป�อมปราการในการป�องกัน
ขาศึกรุกราน ต้ังอยูบน เกาะ
วาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky 
Island) ลักษณะเปนรูปทรง
หกเหลี่ยม กําแพงเปนหินกอ
อิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิมสรางขึ้น
เมื่อปค.ศ 1712 ดวยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรางเสร็จในวันที่ 
29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ต้ังช่ือวิหารแหงนี้เพื่อเปนเกียรต์ิแดนักบุญปเตอร และ
นักบุญปอลดเพื่อเปนการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ใน
อดีตเปนส่ิง กอสรางที่สูงที่สุดของเมืองและหามสรางส่ิงกอสรางใดสูงกวา ภายในทํา



 

 

การตกแตงดวยศิลปะบารอกซึ่งนับวาแตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซทั่วไปและ
วิหารแหงน้ียังเปนที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ เร่ิมตนจากพระเจาปเตอรมหา
ราชเปนองคแรก จนกระทั่งถึงกษัตริยองคสุดทายของราชวงศ 
นําทานชมภายใน มหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) 
สรางในป ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเปนเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปน
เพียงโบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเปนโบสถหิน และถูกสรางใหมอยาง
งดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ที่ปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ีเปนวิหารที่มี
ความยิ่งใหญที่สุดของโลก พระองคจึงทุมเททั้งกําลังคน และกําลังทรัพยอยาง
มหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชทองคําแผนปดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหาร

ประดับประดาดวยหินออน, 
และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใช
เวลากอสรางยาวนานถึง  40 
ป  ป จจุ บันวิหารเซนต ไอแซ
คไดรับการยกยองวาเปนวิหาร
ทรงโดมที่ใหญเปนอันดับ 3 ที่
งดงามที่สุดในโลก 
 

นําทานถายรูปกับ  ( Bronze horseman statue peter great) เปนอนุสาวรีย
แหงแรกของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ติดกับแมน้ําเนวา ดานหนาของโบสถเซ็นไอแซค 
ซึ่งกอสรางเปนอนุสาวรียของพระเจาปเตอรมหาราช ผูเปนกษัตริยพระองคแรกที่ได 
ขนานนามวา “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice 
Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  
นําทานสูทาเรือพาณิชยโบราณ และถายรูปกับ เรือรบหลวงออโรรา (THE 
BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ไดช่ือวาเปนเรือรบที่เกาแกที่สุดใน
รัสเซีย โดยเปนเรือลาดตระเวนทีรั่บใชชาวรัสเซียมายาวนาน ต้ังแตครั้งสงครามรัสเซีย
กับญี่ปุ�นในป ค.ศ. 1904 -1905  เคยรวมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึง
ใชยิงปนเปนสัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นตปเตอรสเบิรก ในการ



 

 

ปฏิวัติสังคมนิยมที่นําโดยเลนิน เมื่อป ค.ศ.1917 และยังเปนเรือที่โดยสารซารนิโคลัส
ที่ 2 พรอมราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในป ค.ศ.1911 
ปจจุบันเรือออโรราไดปลดประจําการ กลายเปนพิพิธภัณฑลอยนํ้า 

 
 
นําทานชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเลนๆวา โบสถหยด
เลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในป 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่
พระเจาอเล็กซานเดอรที่
สอง ถูกวางระเบิดปลิด
ชี พ โด ย ผู ก อ ก า ร ร า ย 
บุตรชายในฐานะกษัตริย
พระองคตอไปจึงสราง
โบสถ น้ีขึ้นเปนอนุสรณ  
เปนโบสถอันงดงามที่อยู
ขางคลอง Griboyedov 
โดยสรางขึ้นตามบัญชาของ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3” เพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดา
คือ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมในบริเวณที่สรางโบสถน้ีขึ้น
ยอดของโบสถมีความสูง 81 ม. ตามป ค.ศ.1881 ที่สิ้นพระชนม ภายในสามารถจุคน
ไดถึง 1,600 คน และใชเวลาสรางยาวนานกวา 24 ป ภายในการตกแตงดวยงาน 
“โมเสก”  ที่มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหินออนหลากสี ประดับประดา
ดานใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที1่7 แบบโบสถทรงหัวหอม   

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

 นําทานเดนิทางเขาสูที่ AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทยีบเทา 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  ไดเวลาอําลาเมือง เซนตปเตอร   จากน้ันนาํทานเดินทางสู สนามบิน  
10.50 น. เหิรฟ�าสู เตหะราน โดยสายการบิน Mahan Airเที่ยวบินที่ W5-1103 
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินเตหะราน เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
22.10 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Airเที่ยวบินที่ W5-051 

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรอืมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ

เปลี่ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรอืตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 

ทางผูจัด 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

วันที�เจด็    เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ -เตหะราน -กรุงเทพ ฯ       

วนัที�แปด    กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 



 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร  
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
 ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
 หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบนิ, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 
ทาน แนะนําใหทานเปด  
  หองพัก เปน 1TWN +1SGL  จะสะดวกกับทานมากกวา 
 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบินกาตาร ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 
ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
อัตราน้ีรวม               
คาตัว๋เครื่องระหวางประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ทีร่ะบุวันเดินทางไป-กลับ พรอม
กรุป//รวมภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเช้ือเพลิง  
คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภยัทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกัน 



 

 

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

เทาน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป ทางบริษัท

ประกันฯ จะชดใชคาสินไหม 
     ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
 
อัตราน้ีไมรวม     
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษหัีก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ     
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ 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 8 วนั = 24 USD 
รวมทิป 54 USD /ทาน/ทริป 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ
ดวย 
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเครื่องบินตามที่เกิดขึ้นจริง ณ สายการ
บินนั้นๆ 
 
 



 

 

หากต๋ัวเครื่องบินมีการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 
คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือน
เปนอยางนอย 
น่ังที ่Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัตติรง
ตามที่สายการบิน 
กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมี
ปญหา เชนสามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย 
และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกบัทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอิน
เทาน้ัน 
 
หมายเหตุ 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 25 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวทุกประเภท
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรมทีพ่ักในตางประเทศ หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ 

ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 
บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย 
หรือดวยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได 
ไมวาจํานวนทั้งหมดหรอืบางสวน 



 

 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
ในกรณรีะหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพยสิน
ของตนเอง 
เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศ ไมวากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 
ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเท่ียว ภาพใช

เพ่ือการโฆษณาเทานั้น 
เน่ืองจากแตละสายการบินมกีฎเกณฑที่ตางกัน โดยสายการบิน มกีฎในการออกต๋ัวกอนเดินทาง 
21 วัน และเมื่อต๋ัวออกมาแลว จะไมสามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ต๋ัว
ได  
 

หนังสือเดนิทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
 

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

กรณี** 


