
 

 

 
รหสัโปรแกรม : 15172  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

มอสโคว์ มูรมนัสก ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์  8  วนั 5 คืน 
บินลดัฟ้าเปิดดินแดนหลงัม่านเหล็ก สมัผสัดินแดนหมีขาว “รสัเซีย” อดีตประเทศมหาอ านาจซีกโลก

สงัคมนิยม ท่ีปัจจุบนัมีระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบตะวนัตก  

เท่ียวมอสโคว ์เมืองหลวงรสัเซีย มหานครแหง่ความยิง่ใหญ่ ท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม 

ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมอนัทรงคุณค่า  

ร่วมประสบการณล์่าแสงเหนือท่ีเมืองมูรมนัสก ์เมืองท่าในเขตขั้วโลกเหนือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชมความ

น่ารกัของฮสัก้ี สุนัขลากเล่ือน ศึกษาวฒันธรรมชนเผ่าพ้ืนเมืองซามิ นัง่รถเทียมกวางเรนเดียร ์ 

ต่ืนตากบัสถาปัตยกรรมน ้าแข็งท่ี Snow Village ฯลฯ  

ชมความสวยงามของเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เมืองหลวงเก่าแหง่จกัรวรรดิรสัเซีย  

ราชินีแหง่ยุโรปเหนือ ท่ีงดงามราวกบัภาพในจินตนาการ   

        เดินทางโดย สายการบินอุซเบกิสถาน แอรเ์วย ์  

          เดินทางโดย สายการบินเติรก์เมนิสถาน แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดินทาง   รบัจ  านวนจ ากดัในแตล่ะเที่ยวการเดินทาง !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง พกัหอ้ง 2 /พกั 3ท่าน พกัเดี่ยวเพ่ิม 

17 – 24 ตลุาคม 2562 59,900.- 6,900.- 

23 - 30 ตลุาคม 2562 59,900.- 6,900.- 
06 - 13 พฤศจกิายน 2562 59,900.- 6,900.- 

20 – 27  พฤศจกิายน 2562 59,900.- 6,900.- 

04 - 11 ธนัวาคม 2562 59,900.- 6,900.- 

18 - 25 ธนัวาคม 2562 59,900.- 6,900.- 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก      กรุงเทพฯ – มอสโคว ์   ในกรณีเดินทางโดยสายการบินอุซเบกิสถาน แอรเ์วย ์HY 

2000  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์S สายการอุซเบกิสถาน แอรเ์วย ์

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระต่างๆ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

2300   ออกเดินทางสู่ มอสโคว ์ โดยสายการบินอุซเบกิสถาน  เที่ยวบินที่ HY 534 

0450    เดินทางถึง ท่าอากาศยานทาซเคนต ์(แวะเปล่ียนเครื่อง)  

0805    ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ HY 603 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – มอสโคว ์   ในกรณีเดินทางโดยสายการสายการบินเตริก์เมนิสถาน แอรไ์ลน ์T5 

2000  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์P สายการบินเตริก์เมนิสถาน แอรไ์ลน ์T5 

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระต่างๆ 

2250   ออกเดินทางสู่ มอสโคว ์ โดยสายการบินเตริก์เมนิสถาน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ T5 646 

0410    เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาชกาบตั (แวะเปล่ียนเครื่อง)  

0805    ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ T5 703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัที่สอง มอสโคว ์– สแปโรฮิลล ์ – ประตชูยั – วิหารนางชี – ตลาดอีสไมโลโว 

1015 เดินทางถึง มอสโคว ์สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรสัเซีย  (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าไทย 4 ชม.) น าท่านผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโคว ์  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง       บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย        น าท่านเดินทางสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก หนา้มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดของรสัเซีย  ท่ีน่ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกท่ี

สรา้งในสมยัของสตาลิน  คือ ตึกท่ีท าการของรฐับาล 2 ตึก ตึกท่ีพกัอาศยั 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลยั

มอสโคว ์นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก  น าชม ประตชูยั Triumphal 

ถูกสรา้งใน ค.ศ. 1829-1834 ตั้งอยูบ่ริเวณจตุัรสั Tverskaya โดยถูกสรา้งแทนประตูชยัเก่าท่ีสรา้งจากไมใ้น

ปี ค.ศ. 1814 น าท่านชม อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน ์(Novodevichy Convent) เก่าแก่อายุกวา่ 300 ปี 

ท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงั พระนางโซเฟีย และบรรดาเช้ือพระวงศฝ่์ายหญิง ในประวติัศาสตรร์าชวงศโ์รมานอฟ 

ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสานส าหรบัสุภาพสตรีคนส าคญัๆ ระดบัประเทศไมว่า่จะเป็นอดีตสุภาพสตรี หมายเลข 1 นาง

ไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯน าท่านเดินทางสู่ตลาด IZMAILOVO MARKET ตลาดนัดจตุจกัรของกรุงมอสโคว ์ท่ี

รวบรวมสินคา้พ้ืนเมืองนานาชนิด ไวจ้ าหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไมว่า่จะเป็นนาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตาแมล่กูดก

,ผา้คลุมไหล่, อ าพนั ฯลฯ  อิสระใหท่้านใชเ้วลาเลือกซ้ือของท่ีระลึกไดอ้ยา่งเต็มท่ี   
ค า่ อิสระอาหารค า่ 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  gamma Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม พระราชวงัเคลมลิน  – จตัรุสัแดง – โบสถเ์ซนตบ์าซิล - หา้งสรรพสินคา้กุม- เซนตซ์ารเ์วียร ์– สถานี

รถไฟใตด้ินมอสโคว ์– ชอ้ปป้ิงถนนอารบทั 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ฟ้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนคร   

เคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม ้ธรรมดา  

ท่ีเป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ์ตามความเช่ือของชาวรสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตของพระเจา้ เท่ียวชม     



บริเวณ จตัรุสัแดง (Red Square) ท่ีถือเป็นหวัใจของกรุงมอสโควแ์ละประเทศรสัเซีย ท่ีมีเหตุการณ ์      

ส าคญัต่างๆเกิดข้ึนท่ีน่ี เคยใชเ้ป็นท่ีชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต  โบสถเ์ซ็นตบ์าซิล  St.Basil    

Cathedral  สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรสัเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9  

ยอด เพื่อเป็นอนุสรณม์ีชยัชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรบัสวดมนตใ์นสมยั 

คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย      อิสระใหท่้านเดินชม และเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าภายใน หา้งสรรพสินคา้กุม (GUM) 

หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงมอสโก มีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนัอยา่งหลากหลาย

ชนิด นับเป็นสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และโดดเด่นของเมืองน้ี ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มี

รา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้น าชม วิหาร

เซนตเ์ดอะซารเ์วียร ์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) วิหารท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1839 ใน

สมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วย

ปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวิหารโดมทองท่ีใหญ่

ท่ีสุดในรสัเซีย ตั้งอยูใ่จกลางเมืองติดกบัแมน่ ้ามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณ

กบักษัตริยท่ี์สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบนัวิหารน้ี ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมส าคญัระดบัชาติของรสัเซีย  

จากน้ันน าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินมอสโคว ์(Moscow Metro) ท่ีไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นสถานีรถไฟใตดิ้น

ท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เปิดใหส้าธารณชนใชบ้ริการ เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย 

รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก งดงามดว้ย

งานทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีปราณีอ่อนชอ้ยสวยงาม  ตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดบัดว้ยภาพวาดสี

น ้ามนั  โคมไฟคริสตลัหรูหราออกแบบตกแต่งท่ีแตกต่างไปตาม

ยุคสมยั   น าท่านสู่ยา่นถนนอารบทั (Arbat Street) เป็นถนน

คนเดินหา้มรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผูค้นใน

เมือง เป็นทั้งยา่นการคา้และแหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้จ าหน่าย

สินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกต่าง ๆ มี  ศิลปินมานัง่วาดรูป 

ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ด า ภาพสีต่าง ๆ และรูปลอ้เลียน มีเวลา

ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก  

ค า่    อิสระอาหารค า่  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  gamma Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 



วนัที่สี่      มูรมนัสก ์– ฮสัก้ีปารค์ - สุนขัลากเล่ือน – สโนวโ์มบิล – ล่าแสงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

.........     เดินทางสู่ มูรมนัสก ์โดยสายการบิน .......เท่ียวบินท่ี........ 

(โปรแกรม เมืองท่ีพกั เท่ียวบิน  อาจมีการสลบั หรือปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูกบัสภาพ   

อากาศ และเง่ือนไขการเดินทาง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นหลกั ) 

..........    เดินทางถึงสนามบิน มูรมนัสก ์เมืองมูรมนัสก ์

เที่ยง     บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านสู่ ฮสัก้ีพารค์ (Husky Park) ท่านจะไดส้มัผัสกบัสุนัขพนัธุไ์ซบีเรียนฮสัก้ี สุนัขท่ีเป็นมิตร รกัสงบท่ีสุด 

และน่ารกัขนปุกปุย ส าหรบัท่ีน่ีฮัสก้ีถือว่าเป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของมนุษย ์ท่านจะไดถ่้ายภาพกบัฝูงฮัสก้ี ในฤดู

หนาวท่ีหิมะปกคลุมไปทัว่ก็ใชร้ถเล่ือนท่ีมีฝูงฮสัก้ีน าพาไปยงัท่ีต่าง ๆ นัง่รถเทียมสุนัขฮัสก้ีลากเล่ือน(Husky 

Sledding) และขบัสโนวโ์มบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ใหท่้านไดส้นุก

ต่ืนเตน้กบัลานน ้าแข็งกวา้งใหญ่ ซ่ึงเป็นประสบการณสุ์ดสนุกและเรา้ใจเป็น

อยา่งยิ่ง   น าท่านเดินทางสู่รา้น เบอรเ์กอรเ์จา้ดงั เพ่ือล้ิมรสเบอรเ์กอรข์อง 

Mcdonald’s สาขาท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก 

 อิสระอาหารค า่ Mcdonald’s  

ค า่    อิสระอาหารค า่ 

  น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์าง

ธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน  

            *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได ้โอกาสท่ี

จะ ไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั   meridian Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที่หา้     อนุเสาวรียอ์โลชา - หมู่บา้นซามิ –  เสาโทเทม – กวางเรนเดียร ์-  ล่าแสงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม อนุสาวรียอ์โลชา (Alyosha Memorial) ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของโซเวียตท่ี   

 สามารถตรึงกองก าลงัเพ่ือหยุดยัง้การรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสูงถึง  35.5 เมตร สูงเป็น  

 อนัดบัสองของรสัเซียและมีน ้าหนักกวา่ 5,000 ตนั จากน้ันเท่ียวชม หมู่บา้นซามิ (Sami Village)  หมูบ่า้น    

 ชาวพ้ืนเมืองซามิน้ี ท่านจะไดส้ัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการ

แต่งกายของชาวพ้ืนเมือง  

ซามิท่ีใชชี้วิตอาศยัอยูต่ั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ     

คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิม  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนั 

บ่าย      ชมความงามของ เสาโทเทม หรือ Totem poles เป็นงานเเกะสลกัเสาไมซ่ึ้งเป็น

ศิลปะของคนทอ้งถ่ินดั้งเดิม คือสญัลกัษณข์องกลุ่มคน ไมว่า่จะเป็นครอบครวั 

ตระกูล เผ่าหรือ ชุมชน โดยสญัลกัษณท่ี์วา่ก็เป็นไดท้ั้ง ส่ิงมีชีวิต ส่ิงของ หรือ

สญัลกัษณต่์างๆ ชมสตัวเ์มืองหนาว  กวางเรนเดียร ์(Reindeer)  สตัวท่ี์ใชป้ระโยชน์ในการเดินทางรวมทั้ง

เป็นเป็นสตัว ์เศรษฐกิจ  ท่านสามารถสมัผสัประสบการณนั์ง่รถเทียมกวางเรน เดียรล์ากเล่ือน (Reindeer 

Sledding) แบบชาวพ้ืนเมอืงซามิไดอี้กดว้ย 

ค า่    บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์าง

ธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน  

            *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได ้โอกาสท่ี

จะ ไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

             น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั   meridian Hotel  หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที่หก    เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -  มหาวิหารเซนตไ์อแซค - มหาวิหารคาซาน 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

.........     เดืนทางสู่ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยสายการบิน ...... เทีย่วบินที่ .......... 

            (โปรแกรม เมืองท่ีพกั เท่ียวบิน  อาจมีการสลบั หรือปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพ         

            อากาศ และเง่ือนไขการเดินทาง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นหลกั )  

..........    เดินทางถึง สนามบนิ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

  น าท่านสมัผสักบั นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ หรือเลนินกราดเดิม เมืองท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

              เปรียบประดุจ“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” น าชม มหาวิหารเซนตไ์อแซค ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส 

มองต ์แฟรร์็อง ใชเ้วลาสรา้งถึง 40 ปี ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคทห์ลากสี ยอด

โดมท าดว้ยทองค าแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรมั นับเป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก   จากน้ัน

น าท่านชม มหาวิหารคาซาน สรา้งขึ้ นในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ในปีค.ศ. 1708 ชมความงามของ

สถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี และรูปป้ันของผู้

บญัชาการสูงสุดแห่งกองทพัเรือในช่วงสงครามระหวา่งรสัเซียกบัฝรัง่เศส คือ Mikhail Kutuzov และ Barclay 

de Tolly มาจดัแสดงเป็นอนุสรณไ์วด้า้นหนา้มหาวิหาร 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

 

 

 

 

 

 

บ่าย อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองรสัเซีย ตามอธัยาศยัท่ียา่น ถนนเนฟสก้ี ปรอสเป็ค (Nevsky 

Prospekt) ถนนแห่งยา่นการคา้ท่ีส าคญัของกรุงเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เชิญท่านเลือกซ้ือหาสินคา้นานาชนิดเป็น

ของฝากของท่ีระลึก  

ค า่    อิสระอาหารค า่ 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั   Park Inn Hotel  หรือเทียบเท่า  
 

 

 

 



วนัที่เจด็     ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล  – พระราชวงัฤดูหนาว เฮอรมิ์เทจ - วิหารหยดเลือด 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล ( Peter & Paul Fortress) ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคุมขงันักโทษทาง  

            การเมืองเป็นป้อมปราการท่ีสรา้งขึ้ นพรอ้มๆ กบันครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยพระบญัชาของยอดกษัตริย ์ปี 

  เตอรม์หาราช ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองค ์จากน้ันน าชม   

 โบสถส์มอลน่ี โบสถน์างชีสมอลน่ี คอนแวนน ์(Smolny Cathredral)   เป็นอาคารสีฟ้าขาว สวยงามมาก  

 สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1748 แลว้เสร็จเมื่อปีค.ศ. 1764 แต่เดิมเป็นส านักแมชี่ก่อสรา้งสมยัพระนางอลิซาเบธ  

 เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียน Bartoloeo Francesco Rastrelli บริเวณ 

 โดยรอบประกอบดว้ยสวนและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสรา้งขึ้ นในสมยัของพระนางแคทเธอรีนมหาราช เพ่ือเป็น 

 สถานท่ีฝึกอบรม สตรีชั้นสูง เก่ียวกับการใชชี้วิตในราชส านักและ

ชีวิตประจ าวนั ปัจจุบนัอาคารเหล่าน้ี เป็น 

 ส่วนหน่ึงของภาควิชาศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

บ่าย      ท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวงัฤดูหนาว  THE HERMITAGE  

(Main Building) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกวา่ 1,050หอ้ง ณ 

สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนของรชักาลท่ี 5 

ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรีไทย กบั รสัเซีย ปัจจุบนัพระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ 

(Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมของล ้าค่าจากทัว่โลกกวา่ 3 ลา้นช้ิน รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอก

ของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก และ ศิลปวตัถุล ้าค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกา

นกยูง, แจกนัมาลาไคท ์รวมถึงวตัถุของอียิปตโ์บราณ  ชม วิหารเลือด (Spilled Blood Church)  สรา้งขึ้ นพ่ือ

ระลึกถึง พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 3  

สายการบินอุซเบกิสถาน   

2030    เดินทางสู่สนามบิน เซนตปี์เตอรส์เบิรก์  

2345  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินอุซเบกิสถาน  เที่ยวบินที่ HY632 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที่แปด      กรุงเทพฯ 

0635    เดินทางถึง ท่าอากาศยานทาซเคนต ์(แวะเปล่ียนเครื่อง) 

0920    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย  โดยสายการบินอุซเบกิสถาน เที่ยวบินที่ HY533 

1825     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

สายการเตริก์เมนิสถาน แอรไ์ลน ์T5 

1830    เดินทางสู่สนามบิน เซนตปี์เตอรส์เบิรก์  

2145 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเตริก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ …. 

วนัที่แปด      กรุงเทพฯ 

0400    เดินทางถึง ท่าอากาศยานทาซเคนต ์(แวะเปล่ียนเครื่อง) 

0510    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย  โดยสายการบินอุซเบกิสถาน เที่ยวบินที่ HY533 

1335     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

********************************************************** 

กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

ไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ

หน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางหรือขอเก็บส่วนต่างค่าทวัรเ์พ่ิม

ตามเง่ือนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

5.ในกรณีคณะเดินทาง แต่คณะไมถึ่ง 15 ท่าน บริษัทจะขอเก็บส่วนต่างค่าทวัรท่์านละ 3,000.- บาทต่อท่าน 

 / คณะไมถึ่ง 20 ท่าน บริษัทจะขอเก็บส่วนต่างค่าทวัรท่์านละ 2,000.- บาทต่อท่าน ในกรณีท่านหน่ึงท่านใด 

  ในคณะ ไมร่บัเง่ือนไข  เป็นเหตุใหท้วัรไ์มส่ามารถเดินทางได ้ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขใน 

  การยกเลิกการเดินทาง 

6. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ใน

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ินโปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่

สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไมเ่กิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไมเ่กิน  500,000 บาท  

8.ค่าหวัหนา้ทวัรข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่า

น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย



จากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปหวัหนา้ทวัร ์จ านวน 80 USD ต่อท่านตลอดทริป  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมใ่ช่สญัชาติไทย  

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ที่ที่ สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 80 USD ตอ่ท่าน ** 

เง่ือนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงิน

มดัจ  าแลว้เท่านั้น  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด   

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวีิซ่าหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตจุ  าเป็น ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้

นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- แจง้ยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อน 45 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และกรุป๊ท่ีเดินทางช่วง  
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือ
กรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 



- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
3.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้(20 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการ

มดัจ าตัว๋  

5.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั 

และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 



 


