
 

 

รหัสทัวร BID1903392 
ทัวรรัสเซยี มหศัจรรย...รัสเซีย บินตรงสูมอสโคว เซนตปเตอรเบิรก 
7 วัน 5 คืน (SU) 
สถานีรถไฟใตดิน   พระราชวังเคมลิน   พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร 
โบสถอัสสัมชัญ   มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร   ละครสัตว จัตุรัสแดง 
ชมระฆังพระเจาซาร และปนใหญพระเจาซาร   มหาวิหารเซนตบาซิล 
หางสรรพสินคากุม   เมืองเซนตปเตอรเบิรก   พระราชวงัฤดูหนาว 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ   มหาวิหารคาซานโบสถหยดเลือด 

 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพ •  ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว 
 • ยอดเขาสแปรโรวฮลิ     ไ (-/-/เย็น) 
06.30 น. พรอมกันที่สนามบินาสุวรรณภูม ิเคาทเตอรสายการบินแอรโรวฟรอท อาคาร
ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู
  7 เคานเตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES (SU) 
10.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินที่ SU271  
  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 2 รอบ **ใชเวลาเดินทางประมาณ 
10.30 ชั่วโมง** 
16.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย 

ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
ประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี 
เดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญที่สุดของ
ยุโรป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเปนเมืองที่
นาเท่ียวมากเมืองหน่ึง ประกอบดวยสถาปตยกรรมทั้งเกาและใหม มีโบสถที่
สวยงามมากกวา 200 แหง 

จากน้ัน เดินทางสู เขาสแปรโรวฮิล Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชม
ทัศนียภาพแสงสีของกรุงมอสโควในยามคํ่าสุด 



 

 

โรแมนตกิ ที่สามารถชมดานลาง
ไดเกือบทั้งหมด จึงทําใหเลนิน 
ผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีต
เลือกเนินเขาแหงน้ีเปนที่ต้ัง
บานพักของตน ปจจุบนัพื้นที่
ดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัย
มอสโคว ซึ่งเปนมหาวทิยาลัยท่ี
เกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย 

เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
วันที่สอง สถานีรถไฟใตดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร  • 

โบสถอัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจา
ซาร •  มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร  • ละครสัตว ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
เดินทางสู  สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (MoscowMetro) ตื่นตากับการผสมผสาน

ระหวางเทคโนโลยีกบัสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับดวย
กระจกสี หินออนเปนตน 

 



 

 

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุด
กําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดา ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทั้งยังเปนที่ประทับของพระ
เจาซารทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ  
พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเชื่อวาที่นี่เปนที่สถิตของพระเจาปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑที่สําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ   

 
นําทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอรตั้งอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่ง
ที่ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตน
ติน โมโนมาคไดพระราชทานมงกุฎนี้ใหกับเจาชายวลาดิมีร โมโนมาค (Vladimir 
Monomakh) เมื่อราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับ
ดวยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีลํ้าคาตางๆ มากมาย และไดใชในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกจนถึงป พ.ศ. 2225 นําทานชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวง
เกาแก ที่ถือวาสําคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสราง
ทับลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอน แลวใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการ



 

 

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญ
พระเจาซาร เปนตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื ่อของรัสเซีย ขนาดอัน
ใหญโตและความงดงามเปนตัวดึงดูดใหผูคนมาเยี่ยมชม  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
จากน้ัน ชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St. 

Saviour Cathedral) เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู
ตั ้ งอย ู ริมฝ  งแม�م น ํ ้า Moskva 
เม ืองมอสโก ประเทศรัสเซีย 
สร างข ึ ้นในสมัยของพระเจา
ซารอเล็กซานเดอร ที่ 1 เพ่ือเปน
อนุสรณแหงชัยชนะและแสดง
กตัญุตาแดพระเปนเจาที่ทรง
ชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพน
จากสงครามนโปเลียน โดยมหา
วิหารเซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป ในสมัยของสตาลิน เคยสั่ง
ใหทุบทําลายมหาวิหารแหงน้ี จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงไดมี
การบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดวยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผูคน ดังน้ัน
ที ่นี ่จึงเปนที ่รักและศูนยรวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแหงนี ้จึง



 

 

กลายเปนสถานที ่ศักดิ ์สิทธิ ์ในการประกอบพิธีกรรมที ่ส ําคัญระดับชาติทาง
คริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถ
เขาชมได โดยทางทัวรจะไมสามารถทราบลวงหนาเนื่องจากเปนการจัดการ
ของทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิ์ในการถายรูปชมบริเวณ
ดานนอก ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว*** 

จากน้ัน นําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และตื่นตากับการแสดงกายกรรม 
มายากล ของ ละครสัตว Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับ
เหลาสัตวที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพ
กับสัตวแสนรูเพ่ือเปนที่ระลึกไดอีกดวย  

 
**ที่นั่งชมเปนบัตรแบบตั ๋วกรุ ปจัดตามระบบทัวรลอกที่นั่งไวตามราคาทัวร หากทาน

ตองการที่นั่งวีไอพีหรือที่นั่งดานหนากรุณาสอบถามเจาหนาที่เพื่อซื้อบัตร
อัพเกรดทั้งนี้หากที่น่ังจะอัพไดตอเม่ือมีทีน่ั่งเหลือเทานั้น** 

**กรณีละครสัตวงดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
เปนไปทางระบบการจัดการทางประเทศรัสเซียของคณะละครสัตว  ทั้งนี้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาบริการสวนนี้ให  

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



 

 

วันที่สาม พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย • หอสงสัญญาณโทรทัศน OSTANKINO • จัตุรัส
แดง • มหาวิหารเซนตบาซิล • หางสรรพสนิคากุม      
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
จากน้ัน ชม พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonautics นั้นนับวาเปน

สถานที่ทองเที่ยวที่มีความนาสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความ
ยิ่งใหญของรัสเซียในชวงป ค.ศ.1960 ที่เปนยุคที่มนุษยชาติกําลังสนใจในเร่ืองของ
ทองฟ�า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขับเคี่ยวกันอยาง
หนักเพื่อพิชิตอวกาศใหได เเละรัสเซียก็นับวามีความโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ 
เรื่องเลยก็วาได ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นถูกจัดเเสดงไวที่พิพิธภัณฑเเหงนี้ที่ใครมา
เท่ียวชมเเลวจะตองประทับใจอยางเเนนอน 

 
จากน้ัน น ํ า ท  า น สู ต ึ ก ห อ ส  ง สั ญ ญ า ณ

โทรทัศน Ostankinoใหคุณไดเห็น
วิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจาก
ความสูง ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่
ออกอากาศจากสถาน ี โทรทัศน
จ ํานวนมากไปยังบ านเร ือนชาว
รัสเซีย เดินทางไปที่จุดชมวิวของหอ



 

 

สงสัญญาณนี้เพื่อรับชมความบันเทิงสดในรูปแบบของทิวทัศนสุดอลังการ หอสง
สัญญาณนี้โดดเดนอยูบนเสนขอบฟ�าของมอสโกมาต้ังแตป 1967 และเปนหนึ่งใน
อาคารที ่ยืนอยู ดวยตัวเองที ่สูงที ่สุดในโลก หอนี้เปนผลงานการออกแบบของ
สถาปนิก Nicolai Nikitineแต ผ ู น ําโซเว ียต Nikita Khruschevได ท ําการ
ปรับเปลี่ยนไปอยางมากในระยะการวางแผน เหตุการณนี้ทําใหสถาปนิกผูนี้วาง
หมวกไวใตหินที่ฐานหอเพื่อเปนสัญลักษณแสดงความเคารพตอผูนํา ยืนที่ฐานเพื่อ
ชื่นชมขนาดอันนาประทับใจของโครงการที่มีตนทุนสูงถึง 65 ลานดอลลาร 

เที่ยง นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื้ออาหารที่สูง
ที่สุดในยุโรป ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว 
ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง (Red Square) สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอสโคว สรางใน

สมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่เปนศูนยรวมเหตกุารณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาล
เฉลิมฉลอง หรือการประทวง ตั้งแตอดีตจนถงึปจจุบันและยังถือไดวาเปนจัตุรัสท่ีมี
ความสวยงามมากที่สุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานที่สําคัญ
ของประเทศ อีกหลายแหงที่สามารถ ไดชม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล 



 

 

(Saint Basil’s Catherdral) 
สถานที่ท่ีซึ่งถูกยอมรับวาสวยงาม
ที่สุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการ
ขนานนามวา “โบสถลูกกวาด” 
สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ 
ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสัน
สวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยา
คอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) 
ในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือ
กองทัพมองโกลท่ีเมืองคาซาน และดวยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร 
จึงทําใหเปนที่พอพระทัยของพระเจาอีวานที่ 4 เปนอยางมาก จึงมีคําส่ังใหปูน
บําเหน็จแกสถาปนิก ดวยการควกัลูกตาท้ังสองขางท้ิงเสีย เพ่ือไมใหสถาปนิคผูน้ี
สามารถสรางสิ่งสวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําของพระองคในครั้งน้ัน สงผลใหทุก
คนขนานนามวา “พระเจาอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

 
 



 

 

จากน้ัน นําทานเขาชมและชอปปم�งที่ หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) 
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจบุันเปน
หางสรรพสินคาช้ันนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบ
รนดดงัที่มีชื่อเสียงที่เปนรุนลาสุด  

เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
วันที่สี่ นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนตปเตอรเบิรก  •  พระราชวังฤดหูนาว • 

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

ความเร็วสูง Sapsan Fast Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ** 
รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม** 

 
เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองที ่ไดรับสมญานามวา 
“ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง เมืองนี้สรางโดย
พระเจาซารปเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ.2246 โดยตัวเมืองเริ่มสรางดวยการถม
ทราย และหินเปนจํานวนมาก เพราะวาพ้ืนที่เดิมน้ันเปนดินเลนทะเล เหตุผลในการ
ทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ที่สามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได 
เพ่ือการพัฒนาและปรับเปลี่ยน ประเทศรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆได  



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
จากน้ัน เดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดวยหองตางๆ 

ถึง 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี 
อดีตเคยเปนพระราชวังหลวงของราชวงศโรมานอฟ ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 
ตั้งอยูระหวางทาวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว 
และ ขาว ดวยสถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวได
เป ด ให ประชาชนเข  าชมในฐานะ พิ พิธภัณฑ  เฮอร  มิ เทจ (TheState 
Hermitage Museum)ซึ่งเปนสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 
8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวิน
ซี่,ปกัสโซ,แรมบรันด,แวนโกะ เปนตน จัดเปนพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของโลกแหง
หน่ึง **ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังน้ันหาก
วันที่เดินทางตรงกับชวงวันปดเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลีย่นโปรแกรม
ไดตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอ่ืนที่เปดหรือสถานที่อื่นๆใน
ชวงเวลาดังกลาว** 

 
 



 

 

เดินทางสู มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถูกสรางขึ้นในสมัยพระเจาปเต
อรมหาราช ปค.ศ. 1708 ตั้งอยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ในสมัยกอนเปน
โบสถเล็กๆ ตอมาในสมัยของพระเจาปอลดที่ 1 ในปค.ศ. 1800  
ไดทําการสรางวิหารใหม ใหยิ่งใหญและสวยงามมากขึ้นกวาเดิมมหาวิหารแหงนี้มี
ลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบประกอบไป
ดวยเสาโรมัน 96 ตน และโดมขนาดใหญซึ่งมียอดสูงถึง 90 เมตร ดานนอกของ
วิหารมีสวนสาธารณะทีช่าวรัสเซียจะมาพักผอนหยอนใจ  

 
 
เดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่ง
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 
ทรงสรางใหเปนเกียรติแด
พระเจาซาร 
อเล็กซานเดอรที ่  2 พระ
ราชบิดาของพระองค  ผู
ป ระกาศ เลิ กทาส ด  วย
ความหวังดีต อประชาชน 
ปรากฎว าชาวรัสเซ ียไม
เขาใจ เพราะหลังเลิกทาส 
ชาวนากลับมีความเปนอยูที่จนลง เปนผลใหพวกชาวนารวมตัวกันวาแผนปลงพระ



 

 

ชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหนึ่งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน 
ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถูกสรางโบสถครอบไว กลายเปนโบสถหยดเลือดมา
จนถึงทุกวันน้ี มีรูปรางลักษณะคลายกับวิหารเซนตบาซิลที่เมืองมอสโคว 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Hampton by Hillton หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่

เมืองเซนตปเตอรเบิรก 
วันที่หา พระราชวังฤดูรอน • ป�อมปเตอร และปอลด • มหาวิหารไอแซค  
                ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน เดินทางสู   พระราชวังฤดูร อน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ(Peterhof 

Palace)พระราชวังที่สวยงาม ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปน
พระราชวังที่สรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อวา ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ 
และ เลอ บรอง ซึ่งทั้งสองคนแบงกันสรางพระราชวังนี้ โดยตัวภายในพระราชวัง
เปนหนาที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส “บา
รอค”และคลาสสิก พระเจาปเตอรหมายมั ่นป นมือกับพระราชวังนี�م ้มาก วาง
โครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลลี่บรรจงสรางพระราชวังอยางประณีตเนน
การตกแตงภายในที่เลือกจะใช โคมไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีนํ้ามัน
เปนหลักดานนอกจะเปนหนาที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจาปเตอรเชิญมาสราง
ลานน้ําพุ โดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถือเปนจุดหลักของประสาทแหงน้ีก็วาได  

 



 

 

** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม 
จนถึงเดือนพฤษภาคม และอาจปดทําการในวันจันทรสิน้เดือน 

หรือวันจันทรกับวันองัคาร (2วันติดตอกัน) ซึ่งเปนธรรมเนียมวันหยุด 
ของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะ
ปดทําความสะอาดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีที่พระราชวังฤดูรอนปด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอื่น
ที่เปดหรือสถานที่อื่นๆในชวงเวลาดังกลาว** 
เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด (Peter and Paul Fortress)สิ่งแรกที่สราง

ในเมืองเซนตปเตอรสเบิรค 
สรางขึ ้นในป ค.ศ.1703ใน
สมัยพระเจา 
ป  เ ต อ ร  ม ห า ร า ช  เ ป น
สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง 
โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร 
ลักษณะเปนรูปทรงหกเหลี่ยม 
เปนศิลปะแบบบารอค ปจจุบัน
ดานในเปนพิพิธภัณฑที่ใชเปน
ที่ฝงพระศพของพระเจาปเตอรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศโรมา
นอฟ นอกจากน้ียังมีภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแมมารีศักดิส์ิทธิ์ท่ีงดงาม อัน
เปนที่เล่ือมใสศรัทธาของคริสตศาสนิกชนของรัสเซีย จากน้ันนําทานเดินทางสู มหา
วิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือวาไดรับการตกแตงอลัง
กาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และภายในใชหินออน 
และหินอื่น ๆ กวา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมที่สถานที่แหงนี้ จึงไดมี
การกอสรางขึ้นใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป ค.ศ. 1818 ออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste de Montferrandโดยใชเวลาในการ
กอสรางนานถึง 40 ปมีการออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบเรเนสซองส และบา
โรก ตัววิหารใหญโต สีขาวบริสุทธิ ประดับดวยประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เปน
โบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่ประดับประดาตกแตงดวยกระจกสีอยางวิจิตรบรรจง 



 

 

และยังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเมืองที่นี่ใหความนับถือเปนอยางมาก เนื่องจาก
ในอดีตตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แตมหาวิหารไอแซ
คแหงน้ีกลับไดรับความเสียหายเพยีงเล็กนอย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ลองเรือแมนํ้าเนวา NEVA RIVER CRIUSE ดื่มดํ่ากับบรรยากาศของ
สองฟากฝم�งเปนแมนํ้าในประเทศรัสเซียสวนยุโรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกา
และไหลเขาสู อาวฟนแลนดในทะเลบอลติก มีความยาวคอนขางสั ้น คือ 74 
กิโลเมตร แตเปนแมนํ้าที่มีการไหลเปนอันดับสามในยุโรป ผานเขตการปกครอง
ของรัสเซีย 2 แหง คือ เลนินกราดโอบลาสตและเซนตปเตอรสเบิรก 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Hampton by Hillton หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่

เมืองเซนตปเตอรเบิรก 
 
 
 



 

 

วันที่หก  ชอปปم�ง OUTLET VILLAGE PULKOVO  • เซนตปเตอรเบิรก • ซีเมียโมสตี 
ไ (เชา/-/-) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
เดินทางสู OUTLET VILLAGE PULKOVO เดินทางจากสนามบินเพียง 10 นาที ใหทาน

ไดเล ือกซื ้อสินคาแบรนดเนมคุณภาพ ในราคาสุดคุ ม รวบรวมดวยสินคา
หลากหลาย ระดับหรูหลายจนถึงแบบธรรมดา เสื ้อผากีฬา ADIDAS NIKE 
PUMA ลดราคา 30-70 เปอรเซ็นต  

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

โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU43 
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
19.10 น. ออกเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานคร  

โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU270 
 
วันที่เจ็ด          สนามบินสุวรรณภูมิ  • กรุงเทพฯ  
08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจมิรูลืม  

......................................................................................................................... 
หมายเหตุ : หากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
โดยเปนการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหนวยงานในประเทศรัสเซีย ทางผูจัดขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนีลู้กคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข

ดังกลาวกอนทําการจองทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
วันเดินทางราคา มหัศจรรย...รัสเซีย บินตรงสูมอสโคว เซนตปเตอรเบิรก 7 วัน 5 คนื  

นั่งรถไฟความเร็วสูง + บินภายใน 1 ขา โดยสายการบินแอโรฟรอท (SU) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี
เตียง พักเด่ียว 

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 

26 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 SU271/ 
SU270 60,900 60,900 59,900 6,000 

28 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 SU271/ 
SU270 60,900 60,900 59,900 6,000 

29 ธ.ค.62 04 ม.ค.63 SU271/ 
SU270 60,900 60,900 59,900 6,000 

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

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 
 

อัตราคาบริการรวม 
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ – มอส

โคว - กรุงเทพฯ  
สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ช้ันประหยัด  

ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศขากลับพรอมกรุปป เซนตปเตอรเบิรก-มอสโคว  
สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ช้ันประหยัด  

ตั๋วรถไฟความเร็วสูง SAPSAN FAST TRAIN ขาไป  มอสโคว-เซนตปเตอรเบิรก 



 

 

ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 
7 กก.ตอ 1 ใบ 

คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบ,ุ นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, 

อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีด ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การ

ประทวง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขา
เมือง จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

คาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 
70 USD/ ทาน 

 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะ

ขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือ
ทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่
เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันมิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัด

จําใหทั ้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมด
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี ้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เงื่อนไขอืน่ ๆ : 
 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, 

ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระ
คาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

อาหาร 
 อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวรจะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหาร

สไตลยุโรปแบบฟวช่ัน ซึ่งรสชาติจะเปนไปตามสไตลรัสเซีย อาจจะไมถูกปากคนไทย
ในบางม้ือ  



 

 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณี

เดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ                       ขอแนะนําใหทานเปดหองพัก
เปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพ่ิม เน่ืองจากบาง
โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริมซึ่งไมสะดวกสบายในการพัก **กรุณา
อานเงื่อนไขการจองแบบ 3 ทานหากลูกคาพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือวาทานยอมรับ
ในเงื่อนไขของหองพักดังกลาว**  

 โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเปนหองแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในหอง หอง 
Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวนใหญก็จะเปนลักษณะการนําเตียงมา
ชิดกันใหเปน Double หากลูกคารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไมรับรองเรื่อง
หองใหเนื่องจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึ้นอยู
กับการจัดการของทางโรงแรมเปนหลัก ทั้งนี้ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาด
กะทัดรัดและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และ
หองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง เพื่อให
เกิดความเหมาะสม 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบ

หากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปยกนํ้า หาม
สแตมป�ตัวการตูนหรือสแตมป�อยางอื่นที่ไมใชสแตมป�จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ 



 

 

เพราะเปนเอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนนั้นพาสปอรตของทานจะไมสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการ
บินยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธ
การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ 
ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการ
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 



 

 

 กรุ ปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra 
Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา 

อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 
 
 


