
 

 

รหัสทัวร BID2000538 
ทัวรรัสเซีย มหัศจรรย...รัสเซีย บินตรงสูมอสโคว เซนตปเตอรเบิรก 7วัน 5คืน (SU) 
กรุงมอสโคว - ยอดเขาสแปรโรวฮิล - สถานรีถไฟใตดิน - พระราชวังเคมลิน - พิพิธภัณฑอาร
เมอรรี่แชมเบอร  - โบสถอัสสัมชัญ - ชมระฆงัพระเจาซาร -  มหาวหิารเซนตเดอะซาเวียร  - 
ละครสัตว - สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - จัตรุัสแดง - มหาวิหารเซนตบาซิล  - หางสรรพสินคากุม - 
เมืองเซนตปเตอรเบิรก  -  พระราชวงัฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ  - มหาวิหารคาซาน  - 
โบสถหยดเลือด - พระราชวังฤดรูอน - ป�อมปเตอร และปอลด - มหาวิหารไอแซค  - เซนตปเตอร
เบิรก - ซีเมียโมสต ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันแรก  กรุงเทพ •  ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว • ยอดเขาส
แปรโรวฮิล ไ (-/-/เย็น) 

 
07.00 น. พรอมกันที่สนามบินาสุวรรณภูม ิเคาทเตอรสายการบินแอรโรวฟรอท อาคาร

ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู
  7 เคานเตอร P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES (SU) 
10.10 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี SU271  
  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 2 รอบ **ใชเวลาเดินทางประมาณ 

10.30 ชั่วโมง** 
16.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย 

ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 
4 ชั่วโมง ** พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ 

               เดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญท่ีสุดของ
ยุโรป จัดวาเปนเมืองที่นาเที่ยวมากเมืองหน่ึง ประกอบดวยสถาปตยกรรมทั้งเกาและ
ใหม มีโบสถท่ีสวยงามมากกวา 200 แหง 

                จากนั้นเดินทางสู เขาสแปรโรวฮิล Sparrow 
Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทัศนยีภาพ
แสงสีของกรุงมอสโควในยามคํ่าสุดโรแมนติก ที่
สามารถชมดานลางไดเกือบทั้งหมด ปจจุบันพ้ืนที่
ดังกลาวเปนท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย 



 

 

เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่

เมืองมอสโคว 

 

วันที่สอง สถานีรถไฟใตดิน • พระราชวังเคมลิน • พพิิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร  • โบสถ
อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจาซาร •  
มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร  • ละครสัตว ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
                     เดินทางสูสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (MoscowMetro) ตื่นตากับการ

ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับ
ดวยกระจกสี หินออนเปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุด

กําเนิดของประวตัิศาสตรรัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดา ท่ีนี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกท้ังยงัเปนที่ประทับของพระเจา
ซารทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ  

                พระราชวังเซนตปเตอรสเบริก ชาวรัสเซียเชื่อวาท่ีนี่เปนที่สถิตของพระเจาปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑที่สําหรับการจัดประชมุของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ  นําทาน 
ชมพิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอรตั้งอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน ส่ิงท่ีไมควร



 

 

พลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาค
ไดพระราชทานมงกุฎนีใ้หกับเจาชายวลาดิมีร โมโนมาค (Vladimir Monomakh) 
เมื่อราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดบัดวยขนเสือเซเบิล 
(Sable) และอัญมณีล้ําคาตางๆ มากมาย และไดใชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จนถึงป พ.ศ. 2225  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ที่ถือวาสําคัญท่ีสุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทบัลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอน แลวใชเพื่อในการ
ประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจา
ซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจาซาร เปนตวัอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอัน
เล่ืองชื่อของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความงดงามเปนตวัดึงดูดใหผูคนมาเยี่ยมชม  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
                จากนั้นชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง 

(St. Saviour Cathedral) เปนวิหารท่ีใหญท่ีสุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก 
ตั้งอยูตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํา Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของ
พระเจาซารอเล็กซานเดอร ท่ี 1 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแด
พระเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหาร
เซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป ในสมัยของสตาลิน เคยสั่งใหทุบ
ทําลายมหาวิหารแหงนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงไดมีการ
บูรณะข้ึนมาอีกครั้งหนึง่ดวยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผูคน ดังนัน้ท่ีนี่จึง
เปนท่ีรักและศูนยรวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแหงนี้จึงกลายเปน
สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิในการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติทางครสิตศาสนาของ
ประเทศรัสเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถ
เขาชมได โดยทางทัวรจะไมสามารถทราบลวงหนาเนื่องจากเปนการจัดการของ
ทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธ์ิในการถายรูปชมบริเวณดาน
นอก ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว*** 

 
                จากนั้นนาํทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และตื่นตากบัการแสดงกายกรรม 

มายากล ของ ละครสตัว Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชพี พรอมกับเหลา
สัตวท่ีไดรับการฝกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับสัตว
แสนรูเพ่ือเปนที่ระลึกไดอีกดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**ที่นั่งชมเปนบัตรแบบตั๋วกรุปจัดตามระบบทัวรลอกท่ีนั่งไวตามราคาทัวร หากทานตองการท่ี

นั่งวีไอพีหรือทีน่ั่งดานหนากรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือซ้ือบัตรอัพเกรดทั้งน้ีหาก
ที่นั่งจะอัพไดตอเมื่อมีที่นั่งเหลือเทานั้น** 

**กรณีละครสัตวงดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เปนไป
ทางระบบการจัดการทางประเทศรัสเซียของคณะละครสัตว  ทัง้นีท้างบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนคาบริการสวนนี้ให  



 

 

เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่

เมืองมอสโคว 

 

วันที่สาม สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี ้• หอสงสัญญาณโทรทัศน OSTANKINO • จัตุรัสแดง • 
มหาวิหารเซนตบาซิล  • หางสรรพสินคากมุ ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
                จากนั้นนาํทานชมความนารักของเหลาบรรดาสุนัขแสนรู ท่ี สวนสนุัขไซบีเรียนฮัสกี ้

HUSKY PARK พันธุสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมี
ความสามารถท่ีจะสามารถลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรือหิมะไดดวย ท้ังนีท้านยังไดมี
ประสบการณท่ีแสนสนุกในการนัง่ รถเทียมสุนัขลากเลื่อนไดอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง กรณีหิมะไมตกทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

พาไปเที่ยวชม หมูบานโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) แทน 
 



 

 

                จากนั้นนาํทานสูตึก หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankinoใหคุณไดเห็นวิวเหนือ
เมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง ในขณะเดยีวกันก็ทําหนาที่ออกอากาศจาก
สถานีโทรทัศนจํานวนมากไปยังบานเรือนชาวรัสเซีย หอสงสัญญาณนี้โดดเดนอยูบน
เสนขอบฟ�าของมอสโกมาตั้งแตป 1967 และเปนหน่ึงในอาคารที่ยืนอยูดวยตัวเองท่ี
สูงที่สุดในโลก หอนี้เปนผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแตผูนํา
โซเวียต Nikita Khruschevไดทําการปรับเปลี่ยนไปอยางมากในระยะการวางแผน 
เหตุการณนี้ทําใหสถาปนิกผูนี้วางหมวกไวใตหินท่ีฐานหอเพ่ือเปนสัญลักษณแสดง
ความเคารพตอผูนํา ยนืที่ฐานเพ่ือชื่นชมขนาดอันนาประทับใจของโครงการที่มีตนทุน
สูงถึง 65 ลานดอลลาร 

 
เที่ยง นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานม้ืออาหารที่สูง

ที่สุดในยุโรป ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว 
ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ**  เนื่องจากตึก OSTANKINO TOWER ไมอนญุาตให  เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 7 

ป ขึ้นไปดานบนตึกไดดังนั้น  โปรแกรมนี้จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ ลูกคาท่ีมีอายุ
ตั้งแต 7 ป ขึ้นไป  /  ในกรณีที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เดินทางทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรานอาหารทีมี่ระดับเทียบเทาใหแทน** 



 

 

** หากทางตึกมีการจํากัดจํานวนผูขึ้นชมทางทัวรขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลรานอาหาร
โดยจะแจงใหทราบกอนเดินทาง เนื่องจากเปนนโยบายทางตึก ซึ่งทางทัวรไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได** 

 

                      จากนัน้ชม จัตุรัสแดง (Red Square) สถานที่สําคญัใจกลางเมืองมอสโคว สราง
ในสมัยคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเปนศูนยรวมเหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งานเทศกาล
เฉลิมฉลอง หรือการประทวง ตั้งแตอดีตจนถงึปจจุบันและยังถือไดวาเปนจัตุรัสที่มี
ความสวยงามมากที่สุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานที่สําคัญของ
ประเทศ อีกหลายแหงที่สามารถ ไดชม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil’s Catherdral) สถานที่ที่ซ่ึงถูก

ยอมรับวาสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถลูกกวาด” 
สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจาอีวานท่ี 4 
จอมโหด เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน 
และดวยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําใหเปนท่ีพอพระทัยของพระ
เจาอีวานที่ 4 เปนอยางมาก จึงมคีําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ดวยการควักลูกตา



 

 

ทั้งสองขางทิ้งเสีย เพื่อไมใหสถาปนิคผูนี้สามารถสรางสิ่งสวยงามกวาน้ีไดอีก การ
กระทําของพระองคในครั้งนั้น สงผลใหทุกคนขนานนามวา “พระเจาอีวานจอมโหด”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกันอยางเต็มอิ่มกับกิจกรรมตางๆมากมายในชวงเทศกาล 
Russian Winter festival  

เทศกาลฤดูหนาวของรัสเซียในกรุงมอสโควเปนแหลงทองเที่ยวประจําปโดยจัดแสดงขึ้นที่
จัตุรัสแดงซึ่งจะเร่ิมจัดตั้งแตชวงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม 
ภายในเทศกาลมีการตกแตงประดับประดาดวยแสงไฟสีสันยามคํ่าคืนและมี
กิจกรรมตางๆมากมาย อาทิ รูปปم�นแกะสลกันํ้าแข็ง การแสดงดนตรีและการ
เตนรําแบบรัสเซียและการออกรานขายของที่ระลึกมากมาย **  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               จากนั้นนําทานเขาชมและชอปปم�งท่ี หางสรรพสินคากุม (GUM Department 

store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปน
หางสรรพสินคาชั้นนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา เครื่องสําอาง นํ้าหอม แบ
รนดดังที่มีชื่อเสียงที่เปนรุนลาสุด  

เย็น ไ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่

เมืองมอสโคว 

 

วันที่สี่ นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนตปเตอรเบิรก  •  พระราชวังฤดหูนาว • 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ  • มหาวิหารคาซาน  • โบสถหยดเลือด    
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา ไ บริการอาหารเชาแบบ SET BOX เพื่อความสะดวก 
                จากนั้นนาํทานเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg)โดย

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

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
                เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองท่ีไดรับสมญานามวา 

“ราชินีแหงยุโรปเหนือ”  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
                จากนั้นเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดวยหอง

ตางๆ ถึง 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนท่ีรับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซีย
ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รชักาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี 
อดีตเคยเปนพระราชวงัหลวงของราชวงศโรมานอฟ ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 
ตั้งอยูระหวางทาวัง กบั จัตรุัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว และ 
ขาว ดวยสถาปตยกรรมบารอค ปจจบุันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวไดเปดให
ประชาชนเขาชมในฐานะ พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (TheState Hermitage 
Museum)ซึ่งเปนสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้ง
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซี,่ปกสัโซ,แรมบ
รันด,แวนโกะ เปนตน จัดเปนพิพิธภัณฑที่ใหญท่ีสุดของโลกแหงหนึ่ง **ในบางชวง
พระราชวังอาจมกีารปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังนั้นหากวันที่เดินทางตรงกบั
ชวงวันปดเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม 
โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอ่ืนท่ีเปดหรือสถานที่อ่ืนๆในชวงเวลาดังกลาว** 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    เดินทางสูมหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถกูสรางขึ้นในสมยัพระเจา

ปเตอรมหาราช ปค.ศ. 1708 ตัง้อยู 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ในสมัยกอนเปนโบสถเล็กๆ ตอมาในสมัยของพระเจา

ปอลดท่ี 1 ในปค.ศ. 1800 ไดทําการสรางวหิารใหม ใหยิ่งใหญและสวยงามมากขึ้น
กวาเดิมมหาวิหารแหงนี้มีลักษณะรปูทรงครึง่วงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยาง



 

 

เปนระเบียบประกอบไปดวยเสาโรมนั 96 ตน และโดมขนาดใหญซ่ึงมียอดสูงถงึ 90 
เมตร ดานนอกของวิหารมีสวนสาธารณะท่ีชาวรัสเซียจะมาพักผอนหยอนใจ  

                เดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่ง
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางใหเปนเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 2 
พระราชบดิาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวังดตีอประชาชน ปรากฎวา
ชาวรัสเซียไมเขาใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเปนอยูท่ีจนลง เปนผลให
พวกชาวนารวมตัวกันวาแผนปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบดิพลีชีพ
วิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถกูสรางโบสถครอบ
ไว กลายเปนโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี ้มีรปูรางลักษณะคลายกับวิหารเซนตบา
ซิลที่เมืองมอสโคว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ท่ีเมืองเซนตปเตอร

เบิรค 



 

 

วันที่หา พระราชวังฤดูรอน • ป�อมปเตอร และปอลด • มหาวิหารไอแซค       
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)    

 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
                จากนั้นเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวงัปเตอรฮอฟ(Peterhof 

Palace)พระราชวงัที่สวยงาม ที่สรางข้ึนในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปน
พระราชวังท่ีสรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัยนัน้ ที่ชื่อวา ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ 
เลอ บรอง ซึ่งท้ังสองคนแบงกันสรางพระราชวังน้ี โดยตวัภายในพระราชวังเปนหนาท่ี
หลัก ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส “บารอค”และ
คลาสสิก พระเจาปเตอรหมายมั่นปم�นมือกบัพระราชวังนีม้าก วางโครงสรางงานไปยาว
ถึง 10 ป ราสเทรลล่ีบรรจงสรางพระราชวังอยางประณตีเนนการตกแตงภายในท่ี
เลือกจะใช โคมไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีนํ้ามันเปนหลักดานนอกจะเปน
หนาที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจาปเตอรเชญิมาสรางลานนํ้าพุ โดยเฉพาะ ลาน
นํ้าพุแหงนี้ถือเปนจุดหลักของประสาทแหงนี้ก็วาได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

** ในสวนของนํ้าพุทางพระราชวังจะปดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือน
พฤษภาคม และอาจปดทําการในวันจันทรส้ินเดือน หรือวนัจันทรกับวันอังคาร 
(2วันติดตอกัน) ซ่ึงเปนธรรมเนียมวันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ในชวงฤดู
ใบไมรวง และฤดูหนาว ในการเพิ่มวันหยดุหรืออาจจะปดทําความสะอาดโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา กรณีท่ีพระราชวังฤดูรอนปด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอื่นที่
เปดหรือสถานที่อื่นๆในชวงเวลาดังกลาว** 

 
เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                จากนั้นเดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด (Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรก

ที่สรางในเมืองเซนตปเตอรสเบิรค สรางข้ึนในป ค.ศ.1703ในสมัยพระเจาปเตอรมหา
ราช เปนสิ่งกอสรางท่ีสูงที่สุดของเมือง โดยมคีวามสูงถงึ 122.5 เมตร ลักษณะเปน
รูปทรงหกเหล่ียม เปนศิลปะแบบบารอค ปจจุบันดานในเปนพิพิธภัณฑท่ีใชเปนท่ีฝง
พระศพของพระเจาปเตอรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ 
นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนของนักบุญ รวมรปูพระแมมารศีักดิ์สิทธิ์ท่ีงดงาม อันเปนท่ี
เล่ือมใสศรัทธาของครสิตศาสนิกชนของรัสเซีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    จากนั้นเดินทางสู มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถอืวา
ไดรับการตกแตงอลังกาลมากท่ีสุด ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และ
ภายในใชหินออน และหินอื่น ๆ กวา 43 ชนดิ ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมท่ีสถานท่ี
แหงนี้ จึงไดมกีารกอสรางขึ้นใหม ในสมยัพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป ค.ศ. 1818 
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste de Montferrandโดยใชเวลาใน
การกอสรางนานถงึ 40 ปมีการออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบเรเนสซองส และบา
โรก ตัววิหารใหญโต สีขาวบริสุทธิ ประดับดวยประตมิากรรมเหล็กอันงดงาม เปน
โบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่ประดบัประดาตกแตงดวยกระจกสีอยางวิจิตรบรรจง 
และยังเปนสถานท่ีศักดิสิ์ทธ์ิ ท่ีชาวเมืองที่น่ีใหความนบัถือเปนอยางมาก  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ท่ีเมืองเซนตปเตอร

เบิรค 



 

 

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

 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
                เดินทางสูOUTLET VILLAGE PULKOVO เดินทางจากสนามบินเพียง 10 นาที 

ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมคุณภาพ ในราคาสุดคุม รวบรวมดวยสินคา
หลากหลาย ระดับหรูหลายจนถึงแบบธรรมดา เส้ือผากีฬา ADIDAS NIKE PUMA 
ลดราคา 30-70 เปอรเซ็นต  

11.00 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู สนามบินนานาชาติพัลโคโว (LED) เซนปเตอร
เบิรก 

14.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว โดยสายการบินแอ
โรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU43 

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
19.25 น. ออกเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เท่ียวบินที่ 

SU270 

 

วันที่เจ็ด       สนามบินสุวรรณภูม ิ • กรุงเทพฯ  
 

08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมริู
ลืม  
......................................................................................................................... 

 
หมายเหตุ : หากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปดโดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดย
เปนการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหนวยงานในประเทศรัสเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
กอนทําการจองทุกครั้ง 

 
 

 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 
 

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

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทางไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเดี่ยว 

28 มี.ค.63 03 เม.ย.63 
SU271/ 
SU270 

55,900 55,900 54,900 6,000 

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 
 
อัตราคาบริการรวม 

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ – มอส
โคว - กรุงเทพฯ  

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชัน้ประหยัด  
ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศขากลับพรอมกรุปป เซนตปเตอรเบิรก-มอสโคว  

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชัน้ประหยัด  
ตั๋วรถไฟความเร็วสูง SAPSAN FAST TRAIN ขาไป  มอสโคว-เซนตปเตอรเบิรก 
ภาษีนํ้ามันและภาษตีั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเป�าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 

กก.ตอ 1 ใบ 
คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบุ 
คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมลูคาเพิ่ม 7% 
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, 

อินเทอรเน็ต, มนิิบาร, ซักรีด ทีไ่มไดระบไุวในรายการ 
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัตภิัยทางธรรมชาติ, การประทวง, 

การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จาก
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

คาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 
70 USD/ ทาน 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิคณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอ

เลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันมิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจํา

ใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 
 



 

 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เงื่อนไขอืน่ ๆ : 
 กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋ว

รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคา
ทัวรเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
 

อาหาร 
 อาหารท่ีประเทศรัสเซีย ทางทัวรจะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหาร

สไตลยุโรปแบบฟวชัน่ ซึ่งรสชาติจะเปนไปตามสไตลรัสเซีย อาจจะไมถูกปากคนไทยใน
บางม้ือ  
 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ                       ขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 
หอง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะ
มี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริมซึ่งไมสะดวกสบายในการพัก **กรุณาอานเง่ือนไขการ
จองแบบ 3 ทานหากลูกคาพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขของ
หองพักดังกลาว**  

 โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเปนหองแบบ Twin เตียงเด่ียว 2 เตียงในหอง หอง 
Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวนใหญก็จะเปนลกัษณะการนําเตียงมา
ชิดกันใหเปน Double หากลูกคารีเควสพัก Double ทางบริษทัฯจะไมรับรองเรื่อง
หองใหเนื่องจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึ้นอยูกับ
การจัดการของทางโรงแรมเปนหลัก ทั้งนีล้กูคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 



 

 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัด
และไมมีอางอาบนํา้ ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองพักแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน ราคา และรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหาก

อายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง
เพื่อทองเที่ยวเทานั้น หนังสือเดินทางหามขาด หามชาํรุด หามเปยกนํ้า หามสแตมป�ตวั
การตูนหรือสแตมป�อยางอื่นที่ไมใชสแตมป�จากศุลกากรของประเทศน้ันๆ เพราะเปน
เอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนนัน้พาสปอรตของทานจะไมสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทกุกรณี 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่นวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัรา
คานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา 

อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 
 
 


