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รหสัโปรแกรม : 14996  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

รสัเซีย : มอสโคว-์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 7 วนั 5 คืน บินตรง SU 

นัง่รถไปดว่นพิเศษ 4 ชัว่โมง 
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ตารางการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพ  - มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล                                   (-/-/D) 

วนัที่สอง  มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์– 

                  วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์– METRO - ถนนอารบตั – ละครสตัว ์                      (B/L/D) 

วนัที่สาม  จตัรุสัแดง-มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM                                                    (B/L/D) 

วนัที่สี ่ มอสโคว ์–  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดูหนาว      (B/L/D)           

วนัที่หา้        พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   

                  Bronze horseman - เรอืรบหลวงออโรรา่                                                      (B/L/D) 

วนัที่หก        เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์- โบสถห์ยดเลือด-มอสโคว ์                    (B/L/-) 

วนัที่เจด็ กรุงเทพ ฯ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

10-16 ส.ค.62 62,999.- 62,999.- 61,999.- 8,500.- 

21-27 ก.ย.62 60,999.- 60,999.- 59,999.- 8,500.- 

12-18 ต.ค.62 

19-25 ต.ค.62 
58,888.- 58,888.- 57,888.- 7,000.- 

23-29 พ.ย.62 

05-11 ธ.ค.62 
57,888.- 57,888.- 56,888.- 7,000.- 

28 ธ.ค.-03 ม.ค.63 

25-31 ม.ค.63 
62,999.- 62,999.- 61,999.- 7,500.- 

08-14 ก.พ.63 

21-27 มี.ค.63 
57,888.- 57,888.- 56,888.- 7,000.- 
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07.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประต ู7 ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์P  

                    AEROFLOT AIRLINES (SU) พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.00 น.  ออกเดินทาง สู่มอสโคว ์ โดยสายการบินแอรโ์รวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU 271 

                           บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 2 รอบ **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 

 
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  

วนัแรก      กรุงเทพ  - มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล  (-/-/D/)  

http://bit.ly/2NMk5YE
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จากน้ันน าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็น

บริเวณท่ีมองเห็นทศันียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยู่เบ้ืองล่างไดโ้ดยทั้งหมด จึงท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์

ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั

มอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวให้

ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกนัศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็นเหมือน

หวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลิน

เป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและ

ส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

จากน้ันเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณพระราชวงัเค

รมลิน พิพิธภัณฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัล ้าค่ากว่า 4,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกนัตัว หมวก 

เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูได้

ยากยิ่ง  จากน้ันชม โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่ส าคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลิน โดย

สรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก  

จากนั้น ชม โบสถI์VAN THE GREAT BELL-TOWER 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

วนัที่สอง     มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์– วิหารเซ็นต ์เดอซาร ์

                   เวียร ์– METRO - ถนนอารบตั - ละครสตัว ์                                        (B/L/D) 
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น าท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.

1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ี

ทรงช่วยปกป้องรัสเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.

1990 สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะน้ันไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถ์ท้ิงเพ่ือดัดแปลงเป็นสระว่ายน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลกจนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหม้ีการก่อสรา้งวิหารขึ้ นมาใหม่ดว้ยเงินบริจาค

ของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจ าลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารน้ีจึงกลบัมายืนหยดัท่ีเดิมอีกครั้งโดยสรา้งเสร็จ

สมบรูณแ์ละท าพิธีเมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบนัวิหารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรมส าคญัระดบัชาติ

ของรสัเซีย น าท่าน 
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ชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมในการรบัชมสถานี METRO ของการเดินทางวนั

นั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทัว่โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกนั ในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดี ท่ีสุด

เพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหว่าง

สงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม. จากน้ันใหเ้วลา

อิสระทุกท่านเดินช็อปป้ิง ถนนอารบตั ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียง ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชน

ชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผู ้อุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็นย่านท่ีพักของสมาชิกระดับสูงของพรรค

คอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก 

รา้นกาแฟ ฯลฯ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของสตั

วแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด

โผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 

45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการ 

ถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ จากน้ัน น าท่านกลบัสู่ท่ีพกัต่างๆ 

(ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ 

จะน าท่านชมบลัเล่ต ์หรือ ชมการแสดงท่ี YAR 

RESTAURANT ) 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 
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เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

จากน้ัน เดินทาง สู่  จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรสัท่ี

สวยงามท่ีสุดในโลก  

เ ป็นสถานท่ี เ ก็บศพเลนินศาสดาของ

ประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต 

และหินอ่อน นับลา้นช้ินตอกลงบนพ้ืนจน

กลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพ้ืนท่ีลาน

กวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรสัแดงน้ัน เป็นท่ีตั้ง

ของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซีย สังเกตุได้

จากท่ีพ้ืนถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม 

และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียว

เข ้าไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษ

เหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพ่ือ

อธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท า

หน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ย

สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตั้ง ตระหง่าน

สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถาน

ในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขี่มานานหลาย

รอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยา

คอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ย

ความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ี

เร่ืองเล่าสืบต่อกันว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 

ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหา

วิหารแห่งน้ีมากจึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จ

แก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตา

ทั้งสอง เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผู้น้ันสามารถ

สรา้งส่ิงท่ีสวยงามกว่าน้ีไดอี้ก การกระท า

ในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็น

ท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

 

 

วนัทีส่าม    จตัรุสัแดง -มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM   (B/L/D)      
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จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุง

มอสโก แต่มีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถน

ท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและ

โดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรบัให ้

ผูท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและ

ภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคญัตั้งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม 

มีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมียี่หอ้ เคร่ืองส าอางค ์

น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่    มอสโคว ์–  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดูหนาว  (B/L/D/) 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN จากมอสโควสู์่เซ็นตปี์เตอร์

สเบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ หรือพระราชวังฤดูหนาว (HERMITAGE) ท่ีมีความส าคัญต่อ

ประวติัศาสตรข์องทั้งประเทศรสัเซีย และไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

รชักาลท่ี 5 พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทบัท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรป

ใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีหอ้ง

มากถึง 1,050 หอ้ง และมีศิลปะภาพวาด โบราณวตัถุล ้าค่ามากมายจากจิตกรเอกท่ีโด่งดงัของโลกมากถึง 3 ลา้น

ช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน (ภายในพระราชวงั ไมอ่นุญาตใหถ่้ายรูป ตอ้งฝากไวท่ี้เจา้หน้าท่ี รวมถึงสมัภาระ

ขนาดใหญ่ดว้ย)   

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทาง เขา้ชมพระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ PETRODVORETSหรือเป

โตรควาเรสต ์ ตั้งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไมเ่หมือนใคร เกิดข้ึนจากราชาปีเตอรม์หาราช 

ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีช่ือวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้ง

สองท าคนละส่วนในพระราชวงัน้ีโดยตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็นหนา้ท่ีหลกัของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงาม

ในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วาง

โครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คม

ไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน ้าพุอนัตระการตาและ

สวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทาง

ทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

วนัที่หา้    พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   

                  Bronze horseman -   เรอืรบหลวงออโรรา่              (B/L/D) 
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St Petersburg  สรา้งในปี ค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเ้ป็น

ป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลกัษณะเป็นรูปทรง

หกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิมสรา้งขึ้ นเมื่อ

ปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งช่ือ

วิหารแห่งน้ีเพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอด

แหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิง ก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและหา้มสรา้งส่ิงก่อสรา้งใดสูงกว่า ภายในท า

การตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซ่ึงนับวา่แตกต่าง กบัโบสถค์ริสตอ์อรโ์ทดอกซท์ัว่ไปและวิหารแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บพระ

ศพของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของ

ราชวงศ ์
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น าท่านชมภายใน มหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดม

ทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้บัการปรบัปรุงเป็นโบสถหิ์น 

และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ีปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งน้ีเป็นวิหารท่ีมีความ

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก พระองคจึ์งทุ่มเททั้งก าลงัคน และก าลงัทรพัยอ์ย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชท้องค า

แผ่นปิดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซ่ึงใชเ้วลา

ก่อสรา้งยาวนานถึง  40 ปี ปัจจุบนัวิหารเซนตไ์อแซคไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ท่ี

งดงามท่ีสุดในโลก 

 

น าท่านถ่ายรูปกับ  ( Bronze horseman 

statue peter great) เป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรก

ของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ติดกับแม่น ้ า

เนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซ่ึง

ก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอร์ม

หาราช ผู้เ ป็นกษัตริย์พระองค์แรกท่ีได ้

ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne Maurice 

Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคท

เธอรีนมหาราช 
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น าท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือ

รัสเซียนาวี ไดช่ื้อว่าเป็นเรือรบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนท่ีรับใชช้าวรัสเซียมายาวนาน 

ตั้งแต่ครั้งสงครามรสัเซียกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 รวมถึงใช้

ยิงปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวท่ีเซ็นต์ปีเตอรส์เบิรก์ ในการปฏิวติัสงัคมนิยมท่ีน าโดยเลนิน 

เมื่อปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซาร์นิโคลัสท่ี 2 พรอ้มราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายงัพิธีบรมราชาภิเษก

รชักาลท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยน ้า 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่ AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆวา่ 

โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในปี 1881

หลงัเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์สอง ถูกวาง

ระเบิดปลิดชีพโดยผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ระองค์

ต่อไปจึงสรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นเป็นอนุสรณ ์เป็นโบสถอ์นังดงามท่ีอยูข่า้ง

คลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ้ นตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซาน

เดอรท่ี์ 3” เพ่ือเป็นอนุสรณแ์ด่พระบิดาคือ “พระเจา้อเล็กซาน

เดอรท่ี์ 2” ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณท่ีสรา้งโบสถน้ี์ขึ้ น

ยอดของโบสถม์ีความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ท่ีส้ินพระชนม ์

ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนาน

วนัที่หก    เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์- โบสถห์ยดเลือด-มอสโคว ์  (B/L/-)    
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กวา่ 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมคีวามละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อนหลากสี 

ประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่ สนามบินนานาชาติพลัโคโว (LED) เซนปีเตอร์เบิร์ก 

13.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว  

โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เทีย่วบินที ่SU017 

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

19.10 น. ออกเดินทางเขา้สูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เทีย่วบินที ่SU270 

 08.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต  า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเตมิ ตามความเหมาะสม 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์ 

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 1วนั) พรอ้มส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง 

 ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

 หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เจด็    กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 
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กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ  า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ  านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้านเปิด  

  หอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินการบินไทย ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋า

ถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  
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อตัราน้ีรวม               

ค่าตัว๋เคร่ืองระหวา่งประเทศชั้นประหยดั ECONOMY CLASS ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊//รวมภาษีสนามบิน และธรรม

เนียมเช้ือเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด     

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯ จะชดใชค้่าสินไหม 

     ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
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อตัราน้ีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 3  เหรีญ USD /ท่าน X 6 วนั =18 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 เหรียญ USD/ท่าน X 6 วนั= 12 USD 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 7 วนั = 21 USD 

รวมทิป  51 USD /ท่าน/ทริป 

 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินตามที่เกิดข้ึนจริง ณ สายการบินนั้นๆ 

หากตัว๋เคร่ืองบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

กรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หนา้งานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา

แลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คนต่าง

ดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 
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ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไมวา่

กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และเมื่อตัว๋ออกมาแลว้ 

จะไมส่ามารถ เปล่ียนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

 

 

 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจอง

ไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 
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