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ก ำหนดกำรเดินทำง  
เดือนตุลำคม : 2 – 9 ต.ค. // 20 – 27 ต.ค. (วนัปิยมหำรำช) //  28 ต.ค. – 4 พ.ย. 

เดือนพฤศจกิำยน : 20 – 27 พ.ย. // 24 พ.ย. – 1 ธ.ค. 
เดือนธันวำคม : 3 – 10 ธ.ค.  (วนัพ่อแห่งชำติ และ วนัรัฐธรรมนูญ) 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ – มอสโคว 
18.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบินกำร์ต้ำ แอร์เวย์ ( QR) เจา้หนา้ท่ี

บริษัท คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซียโดยเท่ียวบินท่ี QR981 / QR223  
  บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะไดรั้บการตอ้นรับจากเจา้หน้าท่ีพร้อมรับ

การบริการอนัสุดแสนประทบัใจ แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นำมบินนำนำชำติโดฮำ ประเทศกำร์ต้ำ  
 
วนัทีส่อง มอสโคว – พระรำชวงัไม้โคโลเมนสโกเย – วหิำรเซนต์ซำเวยี – อำรำมโนโวดิวชีิ – สแปโรว์ฮิลล์ 
08.00 น.      คณะเดินทางถึงสนำมบินนำนำชำติกรุงมอสโคว จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการทางสนามบินพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 

คนขบัรถผูช้  านาญเส้นทางและไกด์ทอ้งถ่ินคอยตอ้นรับท่านท่ีสนามบิน น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองมอสโคว น า
ท่านแวะชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั พระรำชวังไม้ฤดูร้อนโคโลเมนสโกเย (Kolomenskoye The Wooden 
Palace) พระราชวงัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัพระเจา้อเล็กซิส พระบิดาของพระเจา้ปีเตอร์ มหาราช พระราชวงัแห่งน้ีข้ึนช่ือ

http://bit.ly/2NMk5YE


วา่สวยแปลกตากวา่พระราชวงัอ่ืนๆ ท่ีพบเห็นในประเทศรัสเซีย เน่ืองจากเป็นพระราชวงัท่ีท าจากไมแ้ละไม่ไดใ้ช้
ตะปูเลย โดยภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 250 ห้อง ซ่ึงได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่าสองแสนคนมาสร้าง
โดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริเวณพระราชวงัยงัมีจุดชมววิท่ีสวยงามอีกหลายจุดดว้ยกนั 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมความงามของ วิหำรเซนต์ เดอะซำเวียร์ วิหารในศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย 

โดดเด่นดว้ยโดมทองบนยอดท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 
850 ปีของกรุงมอสโคว  เดิมสร้างข้ึนในสมยัของ
พระเจา้อเล็กซานเดอร์ ท่ี 1 ในการเฉลิมฉลองชยัชนะ
ต่อกองทพัของนโปเลียนแห่งฝร่ังเศส ต่อมาในสมยั
ของสตาลิน เคยสั่งใหทุ้บท าลายสถานท่ีแห่งน้ีเพื่อจะ
สร้างพระราชวังแห่งโซเวียตแต่ต้องยกเลิกไป
เน่ืองจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2  จนกระทั่งในสมัย
ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงไดมี้การบูรณะข้ึนมา
อีกคร้ังหน่ึง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธา
ของผูค้น มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ีหลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาของ
ประเทศรัสเซีย จากนั้นน าท่านชม อำรำมชีโนโวดิวิชี (Novodevichy Convent) อารามแห่งน้ีก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ.
1524 และไดถู้กรวบรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ UNESCO World Heritage Site เม่ือปี ค.ศ.2004 อารามชีแห่งน้ีมี
ความส าคญัในแง่ของประวติัศาสตร์รัสเซีย คือ คร้ังหน่ึงท่ีน่ีเคยถูกใชเ้ป็นท่ีคุมขงัพระนางโซเฟียและเช้ือพระวงศ์
หญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีถูกใช้เป็นสุสานส าหรับสุภาพสตรีคนส าคญัของประเทศ 
จากนั้นน าท่านข้ึนสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโควท่ี “เนินเขำสแปโรว์ ฮิลล์ ” จุดชมวิวของท่ีสามารถมองเห็น
ทศันียภาพของกรุงมอสโควไดท้ั้งหมด ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควโลโมโนชอฟ (Moscow 
Lomonosov University) มหาวิทยาลยัแห่งแรกท่ีใหญ่โตและเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย ท่ีสร้างเป็นตึกสูงใหญ่ใน
สมยัสตาลิน ตึกอธิการบดีสูงถึง 32 ชั้น มีหอประชุมขนาดบรรจุคนได ้1,500 คน ถือเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม
อีกแห่งบนเนินเขาเลนิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสร้างด้วยรูปทรงเดียวกนั อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก เช่น 
พวงกุญแจ ตุก๊ตาแม่ลูกดกแบบต่าง ๆ   

ค ่า     บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั  
พกั   Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 



วันที่สำม    มอสโควเมโทร – พระรำชวังเครมลิน – อำร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ – ระฆังและปืนใหญ่พระเจ้ำซำร์ – จัตุรัสแดง – วิหำร
เซนต์บำซิล – หอนำฬิกำซำวเิออร์ – ห้ำงกุม – ละครสัตว์ RUSSIAN CIRCUS 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม สถำนีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรม

หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนไดรั้บ
การยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกท่ีมีศิลปะท่ีงดงามยิ่งกว่าท่ีใดๆ จากนั้นน าท่านเขา้ชม
พระรำชวังเครมลิน  สถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่สวยงามอนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีอายุยาวนาน

กว่า 850 ปี ภายในท่านจะได้ชม โบสถ์อสัสัมชัญ เป็น
โบถส์ ท่ี เ ก่าแก่ ท่ี สุดและส าคัญท่ีสุดของรัสเซีย  เ ป็น
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจา้อิวานท่ี 3 
มหาราช สร้างข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 1475-1479 ก่อสร้างทบัลง
บนโบสถที์เก่าแก่โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงของอิตาลียุคนั้น
คืออริสโตเต้ิล ปิโอราอานติ จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์
อำร์มเมอร์ร่ีแชมเบอร์ ซ่ึงเป็นท่ีเก็บบริภณัฑ์สมบติัล ้ าค่า
ของกษตัริยพ์ระเจา้ซาร์แห่งรัสเซีย อนัไดแ้ก่  บลัลงัคเ์พชร, 

บลัลงัค์งาช้าง,ราชรถทองค า,เคร่ืองบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ท่ีหาชมไดย้ากยิ่ง 
จากนั้นชม โบสถ์อำร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถท่ี์สร้างอุทิศใหก้บันกับุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นท่ีเก็บพระศพของ
พระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช จากนั้นน าท่านชม ระฆังพระเจ้ำซำร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมยั
พระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหวา่งหล่อ ท าให้ระฆงั
แตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเครมลิน พร้อมกนัน้ีน าท่านชม ปืนใหญ่พระเจ้ำซำร์ สร้างในปี ค.ศ.
1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท าดว้ยบรอนซ์ น ้าหนกั 40 ตนั และลูกกระสุนหนกั ลูกละ 1 ตนั 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว เมืองหลวงของประเทศ

สหพนัธรัฐรัสเซีย ท่ียิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา 7 ลูก มีแม่น ้ ามอสควาไหลผ่าน
กลางเมือง น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง สถานท่ีส าคญัของกรุงมอสโคว ซ่ึงได้
ช่ือว่าเป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในมอสโควดา้นหน้าเป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนย์
ของรัสเซียพื้นถนนมีสัญลกัษณ์เป็นวงกลม จากนั้นน าท่านชม วิหำรเซนต์บำ
ซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้อิวานจอมโหด 
ประกอบดว้ยโรงสวดทรงกระบอก 9 โรง ซ่ึงเช่ือมต่อกนัเป็นอยา่งกลมกลืน 
ผา่นชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบนัล่มสลายไปกบัความยิ่งใหญ่ของสหภาพ
โซเวียต จากนั้นน าท่านเดินชมรอบ ๆ บริเวณจตัุรัสแดงซ่ึงเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคญัต่าง ๆ เร่ิมที่ อนุสรณ์
สถำน เลนิน เป็นที่เก็บศพสร้างดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพ เลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่
ตั้งอยูบ่ริเวณจตุัรัสหนา้วงัเครมลิน นบัวา่เลนินเป็นวีรบุรุษผูย้ิ่งใหญ่ของสหภาพ       โซเวียตที่ยงัมีคนนบัถือ 
และบริเวณเดียวกนัท่านจะไดช้ม     หอนำฬิกำซำวิเออร์ ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา ที่มียอดเป็นนาฬิกา เป็น



ศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ท  ามาจากทบัทิมน ้ าหนกั 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไว้
เมื่อปี ค.ศ.1995 มีลกัษณะคลา้ยหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน สมควรแก่เวลาน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ที่ห้ำงสรรพสินค้ำ
กุม ห้างสินคา้เก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดในในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย สร้างในปี ค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น 
อาคารที่ออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกวา่ Russian Revival มีหลงัคากระจกโคง้ 
โครงเหล็กให้แสงส่องเขา้มาให้ความสวา่งแก่ตวัอาคารเพื่อประหยดัพลงังาน มีร้านคา้เปิดให้บริการมากมายถึง 
200 ร้านคา้ เป็นห้างสรรพสินคา้ที่ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนด์เนม 
เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ประเภทของท่ีระลึก 

ค ่า     บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านชมการแสดงละครสัตว์อันเล่ืองช่ือ “Russian Circus” 
เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู้ท่ีไม่ควรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายกรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
พกั   Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า 

  
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่      มอสโคว – ซำกอส – วหิำรนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส – ตลำดอสิไมโลโวเครมลนิ – ล่องเรือแม่น ำ้มอสควำ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองเซอร์กำเยฟโปสำด (ซำร์กอส) ซ่ึงอยู่ห่างจากกรุงมอสโควไปทางทิศ

ตะวนัออกประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะ
เพลิดเพลินกับทิวทศัน์ท่ีร่มร่ืนงดงามไปด้วยป่าสน เม่ือ
เดินทางถึง น าท่านชมวิหารเก่าแก่ ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 14 
เพื่อเป็นศูนยร์วมชาวศริสต ์นิกายออร์โธดอกซ์ ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในรัสเซีย ชมหอระฆงัเก่าแก่ บ่อน ้ ามนต์ศกัด์ิสิทธ์ิ และ
วิหำรนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส (St. Sergius) ท่ีแท่นบูชา
ประดบัประดาดว้ยเงินบริสุทธ์ิ จากนั้นมีเวลาให้ท่านไดเ้ดิน
ชมความงามโดยรอบเมืองหรือจะเลือกซ้ือของฝากจ าพวก ผา้คลุมไหล่ งานไมต่้างๆ ตุ๊กตามาทรอสกา้ ซ่ึงมีตน้
ก าเนิดท่ีเมืองซาร์กอสแห่งน้ี และถือเป็นอีกหน่ึงของฝากจากรัสเซียท่ีพลาดไม่ได ้

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบักรุงมอสโคว น าท่าน ช้อปป้ิงของฝำก ของที่ระลึกที่ตลำดอิสไมโลโวเครมลิน โดย

ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของกรุงมอสโคว 
ตลาดแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางการคา้ท่ีส าคญัและเป็น
ศูนย์รวมของช่างฝีมือจ านวนมาก มีร้านค้าและการจัดแสดง
จ าหน่ายสินคา้ตามรายทาง เต็มไปดว้ยร้านคา้ขายของฝากของท่ี



ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงเดินเล่น  ท่านจะไดส้นุกสนาน
กบัการเลือกซ้ือสินคา้พร้อมต่อรองราคากบัพ่อคา้แม่คา้ชาวรัสเซียอธัยาศยัดี ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่
ภตัตาคาร 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านชมความงามของกรุงมอสโควโดยการล่องเรือในแม่น ้ำมอสควำ
ซ่ึงถือได้ว่าเป็นแม่น ้ าสายหลักท่ีไหลผ่านกรุงมอสโควผ่านชมความงามของ
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของสองฝ่ังแม่น ้ าท่ีประดบัประดาตกแต่งอย่างสวยงาม 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั (เตรียมแพค็กระเป๋าส าหรับออก
เดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์กในวนัรุ่งข้ึน)  

 พกั   Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า  
 
วนัทีห้่ำ มอสโคว – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เสำอเลก็ซำนเดอร์ – พระรำชวงัฤดูหนำว 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 
........... น. น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ดว้ยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN เท่ียวท่ี 760A  
........... น. คณะเดินทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือ เลนินกราดเดิม ท่ีสร้างโดย

พระเจา้ปีเตอร์ มหาราช เม่ือ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งน้ีมีประวติัศาสตร์ของ
การต่อสู้ของชาวเมืองหลายคร้ังและยงัเป็นอู่ก าเนิดอ านาจของการ  ปฏิวติั
รัสเซียท่ีสั่นสะเทือนไปทัว่โลก เมืองน้ีถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลกประกอบดว้ย 44 เกาะ เช่ือมต่อกนัดว้ย แม่น ้ า-ล าคลองอีก 86 
สาย สวยงามจนไดรั้บฉายาวา่ “ราชินีแห่งยโุรปเหนือ” นครแห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกวา่ 200 
ปี ตวัเมืองนั้น ไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นนครท่ีสวยและสมบูรณ์มากท่ีสุดในดา้นงานสถาปัตยกรรมและผงัเมือง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสพระรำชวัง ซ่ึงเป็นจตุัรัสหลกั

ของนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก เป็นสถานท่ีประกอบพิธีการต่าง 
ๆท่ีส าคัญ รวมถึงเหตุการณ์ส าคัญทางประวติัศาสตร์ของ
รัสเซียด้วย ภายในบริเวณยงัเป็นท่ีตั้งของ เสำพระเจ้ำอเล็ก
ซำนเดอร์ที่ 1 สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงคราวท่ีท าสงคราม
ชนะนโปเลียนแห่งฝร่ังเศส จากนั้นน าชมความยิ่งใหญ่ของ 
พระรำชวงัฤดูหนำว HERMITAGE MUSEUM ท่ีประกอบดว้ย
หอ้ง ต่างๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง ณ สถานท่ีแห่งน้ี เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 
ของไทยในการเจริญสัมพนัธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์กบัพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 
ของรัสเซียอีกดว้ย ปัจจุบนัพระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่า ของโลก
กวา่ 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ,แวนโก๊ะ ฯลฯ จดัเป็น
พิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง 



ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั  
พกั MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL ,PARK INN HOTEL BY RADISSON หรือเทียบเท่า 

 
วนัทีห่ก พุชกิน้ – พระรำชวงัแคทเธอรีน – ปีเตอร์ฮอฟ – วงัฤดูร้อนเปโตรควำเรสต์ 
เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิน้ ตั้งอยู่ทางใตข้องเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรม

เก่าแก่ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี จากนั้นน าท่านเขา้ชม “พระรำชวงัแคทเธอรีน” ภายในพุชก้ินวลิเลจท่ีสวยงาม
แห่งหน่ึงในรัสเซีย ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศิลปะ แบบรัสเซียและศิลปะแบบ
บารอคมารวมกนั ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส  มีหลงัคารูปโดมสีทองสุกปลัง่ ภายในประกอบดว้ยห้องหบัต่างๆ นบั
ร้อย โดยเฉพาะห้องอ าพนั (แอมเบอร์รูม) ท่ีทุกท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอนัร่มร่ืนงดงาม
ในสไตลฝ์ร่ังเศส หรือชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “พระรำชวังฤดูร้อนเปโตรควำเรสต์”  ท่ีสร้างข้ึนใน

สมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช พระต าหนักท่ีได้ช่ือว่า เป็น 
RUSSIA VERSILLES เป็นพระราชวงัท่ีงดงามโดดเด่นดว้ย
อุทยานน ้าพุท่ีพวยพุง่มาจากรูปป้ันสีทอง และท่ีต่าง ๆ มากกวา่ 
100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจ กบั
ประติมากรรม ท่ีวิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง ห้องหบัต่างๆ ภายใน
พระราชวงัประดับประดาไปด้วยทองค าอร่ามเรืองพร้อม
ภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได ้ ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปดว้ย
พฤกษานานาพนัธ์ุและสวนน ้าพุอนัตระการตาสวยงามไม่ แพพ้ระราชวงัแวร์ซายในฝร่ังเศส  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   
พกั MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL ,PARK INN HOTEL BY RADISSON หรือเทียบเท่า 

 
วนัทีเ่จ็ด อนุสำวรีย์พระเจ้ำปีเตอร์ – วหิำรเซนต์ไอแซค – วหิำรหยดเลือด – ป้อมปีเตอร&พอล – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงเทพ 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 น าท่านชม อนุสำวรีย์พระเจ้ำปีเตอร์มหำรำช เป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของรัสเซีย ท่ีพระนางแคทเธอรีนท่ี 2 ด าริให้
สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผูส้ร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยมีตวัอกัษรภาษาลาติน
และภาษารัสเซียสลกัอยู่ท่ีฐานขอ้ความว่า "แด่พระเจา้ปีเตอร์ท่ี 1 จากพระราชินีแคทเธอรีนท่ี 2 สิงหาคม ค.ศ. 
1782" น าท่านชม มหำวิหำรเซนต์ไอแซค ซ่ึงเป็นวิหารท่ีมี
ความหรูหราโดยจะเห็นไดจ้ากเสาหินแกรนิตสีน ้ าตาลทองรวม
ทั้งส้ินประมาณ 48 ตน้ น ้ าหนกัตน้ละ 114 ตนั สูงไม่ต ่ากวา่ 20 
เมตรเป็นเสาหินทั้งแท่ง โดยมีเสาหินท่ีหายากอ่ืนๆอีกมาก เช่น 
มาลาไคต ์เสาหินสีเขียว (MALACHITE) และลาปิส เสาหินสี
น ้ าเงิน (LAPIS) วิหารแห่งน้ีถือไดว้่าเป็นวิหารท่ีมีโดมใหญ่
เป็นอนัดบั 4 ของโลกรองจาก Santa Marie Dei Fiori in 
Floence , St. Pual in London and St. Peter In Rome ซ่ึงเป็น
โบสถ์ท่ีมีโดมใหญ่ท่ีสุด ยอดโดมท าดว้ยทองค าแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม วิหารเซนต์ไอแซคแห่งน้ีนบัว่ามี
ผูส้ร้างมากถึง 400,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส August de montferrand ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 40 
ปี จากนั้นน าท่านชม วิหำรหยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงพระเจา้
ซาร์ อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ชมความงดงามของโบสถ์น้ีและท่ีมาของค าวา่“โบสถ์หยดเลือด” รูปร่างและลกัษณะ
ภายนอกของโบสถแ์ห่งน้ีนั้น จ  าลองมาจากมหาวหิารเซนตบ์าซิลในมอสโคว  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้ชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคุมขงัของนกัโทษทางการเมือง เป็นป้อมปราการท่ี

สร้างข้ึนพร้อมๆ กบันครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโ์รมานอฟทุก
พระองค ์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน   

17.25 น. คณะออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเท่ียวบิน QR280/QR834 (1725-2325/0205-1240) แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี
กรุงโดฮาประเทศการ์ตา้  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 
12.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ... พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 
ขอบคุณท่ำนทีใ่ช้บริกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่นหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็ภำษีน ำ้มันและภำษีสนำมบินเพิม่เติม ** 

 ** โรงแรมใน ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุมำกกว่ำ 6 ปีขึน้ไป เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
** รูปภำพในโปรแกรมทัวร์เป็นกำรตกแต่งเพ่ือกำรโฆษณำเท่ำน้ัน ** 

 
***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในกำรยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงรำคำกรณีผู้ร่วม      เดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน*** 

ส ำหรับท่ำนที่เป็นมุสลิม ,  ทำนมังสวิรัติ  , ไม่ทำนหมู  , ไม่ทำนเน้ือ , ไม่ทำนไก่ , ไม่ทำนปลำ  โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปี เตอร์สเบิ ร์ก  8 วัน 5 คืน  

QATAR AIRWAYS  

อตัรำค่ำบริกำร  พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

วนัที ่2 – 9 ตุลำคม 54,800 5,900 

วนัที ่20 – 27 ตุลำคม (วนัปิยมหำรำช) 54,800 5,900 

วนัที ่28 ตุลำคม – 4 พฤศจิกำยน (กลบัไฟล์ 23.20 น.ถึงไทย 19.20 น.) 54,500 5,900 

วนัที ่20 – 27 พฤศจิกำยน 53,500 5,400 

วนัที ่24 พฤศจิกำยน – 1 ธันวำคม 53,500 5,400 

วนัที ่3 – 10 ธันวำคม (วนัพ่อแห่งชำติ และ วนัรัฐธรรมนูญ) 54,500 5,900 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำนีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบุวนัเดินทำงไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ 

เน่ืองจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มีอำกำศหนำวเยน็, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึน้หลำยเท่ำตัว หำกวนัเข้ำพกัตรงกบัช่วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท ำให้ต้องมีกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าตัว๋รถไฟความเร็วสูง SAPAN ( ชั้นสอง)  
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 



10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 
INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่ำนใดต้องกำรซ้ือประกันสุขภำพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทวัร์ 

 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสำยกำรบิน)  
5)  ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ 24 USD 

6)  ค่ำทปิพนักงำนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 36 USD 
 
***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช ำระทันทีหรือก่อน
กำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนั  มิฉะน้ันจะถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ20,000
บาท)  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 
 

หมำยเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 



2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 



 


