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***  บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ***            
เข้าชม “พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี” ซ่ึงรวบรวมสมบัติที่ล า้ค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที ่19 



 

เข้าชมโบราณวตัถุล า้ค่าและภาพวาดมากมาย ณ พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ 
สัมผสัความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มนัสค์ 

สนุกสนานกบัการขับสโนว์โมบิลตะลยุหิมะ // สัมผสัประสบการณ์น่ังรถเทยีมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน 
พเิศษ ท่องเทีย่วไม่ย้อนเส้นทาง กบั 3 เมือง ของรัสเซีย กรุงมอสโคว์  เมืองมูร์มนัสค์  และเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 

 ก าหนดการเดนิทาง  
05-13 ก.พ. // 19-27 ก.พ. // 

 11-19 ม.ีค. // 25 ม.ีค.-02 เม.ย. 2563  
 

วนัที่01     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์   

สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 

วนัที่02     โดฮา – มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพ้ืนเมือง – สถานีรถไฟใต้ดนิ 
01.20 น. เหินฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 837 
05.25 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 

06.55 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน
กาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 
233 

12.15 น. เดินทางถึง  ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว 
ประเทศรัสเซีย น าท่านผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร จากนั้น น าท่านสู่ “ตลาด



 

สินค้าพื้นเมือง” (IZMAILOVO MARKET) ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของมอสโคว ์อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้
พื้นเมืองนานาชนิด ในราคายอ่มเยา และตวัตลาดเองก็จ  าลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มาไวอ้ยู่
ในท่ีเดียวกนั ท่านสามารถหาของท่ีระลึกหรือของฝาก ไดบ้นถนนสายน้ี เช่น ตุ๊กตามาทรอชกา้ หรือตุ๊กตาแม่ลูก
ดก, กล่องไมแ้กะสลกั ท่ีท าจากไมเ้บิร์ช , หมวกขนสัตว ์ขนหมี(ขนเทียม), ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ คลุมผม 
(PLATOK), ไข่อีสเตอร์, เคร่ืองถม (KHOKHLOMA), อ าพนั, รองเทา้บูทรัสเซีย ท่ีใส่สบายโดยไม่ตอ้งใส่ถุงเทา้ 
(VALENKI) ฯลฯ มีเวลาใหทุ้กท่านเลือกซ้ืออุปกรณ์กนัหนาว เช่น เส้ือกนัหนาว รองเทา้ กางเกง ถุงมือ ถุงเทา้  น า
ท่านชม “สถานีรถไฟใต้ดิน” (METRO STATION) สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีชาวรัสเซียสามารถอวด
ชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม สถานี
แตกต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อนท่ีสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :      MILAN HOTEL                                                                             หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที0่3     มอสโคว์ – มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ – จตุัรัสแดง – พระราชวงัเครมลนิ 
                 พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร่ี     
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม “มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือ 

มหาวิหารโดมทอง” (CATHEDRAL OF 
CHRIST THE SAVIOUR) (ดา้นนอก) (ห้าม
ถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ามอส
โคว ์พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 โปรดให้สร้าง
ข้ึนเพื่อถวายแด่พระผู ้เ ป็นเจ้าและย ัง เป็น
อนุสรณ์แห่งชยัชนะหลงัจากท่ีรัสเซียรอดพน้
ภยัในสงครามกบัสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกาย
รัสเซียนออโทดอกซ์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
เป็นสถานท่ีหลกัในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “จัตุรัส
แดง” (RED SQUARE) ลานกวา้งใจกลาง
เ มือง ท่ี เ ป็น เวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวติัศาสตร์ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบ
ข อ ง จั ตุ รั ส แ ด ง จ ะ เ ป็ น ท่ี ตั้ ง ข อ ง ก ลุ่ ม
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เช่น วิหารเซนต์บา
ซิล ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด มีสีสันสวยงามสดใส ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อม สปาสกายา เป็น



 

ศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง 5 แฉก   ท่ีท ามาจากทบัทิมน ้ าหนกักวา่ 20 ตนั เก็บภาพประทบัใจท่ี หอนาฬิกาซาวิ
เออร์ เป็นศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท ามาจากทบัทิมหนกั 20 ตนั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “พระราชวังเครมลิน” น าท่านเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี” เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

รัสเซีย เร่ิมก่อสร้างตามพระบญัชาของพระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี
รวบรวมทรัพย์สมบัติ ท่ีล ้ าค่ าในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 แวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
บริเวณดา้นหนา้พระราชวงัเครมลิน ซ่ึงตั้งอยู่
บนชายฝ่ังของแม่น ้ ามอสโควแ์ละแม่น ้ าเนก
ลินนายา สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีประทบัของพระ
เจา้ซาร์ผูค้รองเมืองทุกพระองค ์จนกระทัง่ยคุ 

 
 ของซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบั

ประมุขของประเทศ น าท่านสู่ จตุัรัสวหิาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อสัสัมชญั โบสถ์อนันนัซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไม
เคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั สร้างในปี 
ค.ศ.1475-1479 จากนั้น ชมระฆงัพระเจา้ซาร์ สร้างในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่
ท่ีสุดในโลกเพื่อ  น าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความผิดพลาดระหวา่งการหล่อท าให้ระฆงัแตก ต่อดว้ยชมปืนใหญ่
พระเจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนกั 40 ตนั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :      MILAN HOTEL                                                                             หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่04    มอสโคว์ – เมืองมูร์มันสค์ – เรือท าลายน า้แขง็ – อนุสาวรีย์อลัโยวา – ล่าแสงเหนือ      
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าการเช็คอินสัมภาระ 
XX.XX น.    ออกเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)  (โปรแกรมและ

เมืองทีพ่กั อาจมีการสลบัปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเวลาของเทีย่วบิน และ สภาพอากาศ) 
XX.XX น.   ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (หรือแบบกล่อง 

เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบินของ
เทีย่วบินภายในประเทศ) 
 
น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ “เมืองมูร์มันสค์” 
(MURMANSK) ซ่ึงเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ 
(MURMANSK OBLAST) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “KOLA 



 

BAY” โดยมีแหลมโคลายืน่ไปในมหาสมุทร เป็นเมืองท่ีอยูติ่ดกบัประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย ์ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ี
ส าคญัในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติก น าท่าน “เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์” (NUCLEAR 
POWERED ICEBREAKERS) รุ่น LENIN ซ่ึงเป็นเรือท าลายน ้ าแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 
และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ไดใ้ห้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยูท่ี่เมืองมูร์มนัสค ์
(MURMANSK) ในอดีตเรือล าน้ีใช้ตดัน ้ าแข็งเพื่อเปิดทางน ้ าแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ โดยใน
ปัจจุบนัยงัมีเรือทีปฏิบติัการตดัน ้ าแข็งอยู ่จากนั้น น าท่านชมอนุสาวรีย์อโลชา (ALYOSHA MEMORIAL) ท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่ออุทิศใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของโซเวยีตท่ีสามารถตรึงกองก าลงัเพื่อหยุดย ั้งการรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั 
เป็นรูปป้ันขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมีน ้าหนกักวา่ 5,000 ตนั  

 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั นดัหมายทุกท่าน ณ ล็อบบ้ีของโรงแรมเพื่อน าท่านเดินทางชมแสงเหนือ 
เมืองมูร์มังสค์  เดือนธันวาคม  อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -5   ถึง   -11 
            เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -7   ถึง   -14 
               เดือนกุมภาพนัธ์  อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -2   ถึง   -13 
    เดือนมีนาคม  อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -2   ถึง   -9 

20.00 น. น าท่านตามล่าหาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏใน
ตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้
หนาวเท่านั้ น ซ่ึง แสงออโรร่า (AURORA 
BOREALIS) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาด
ผ่านท้องฟ้ายามค่ ํา คืน *** การพบเห็น
ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบ
ล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความ
เหมาะสม*** 

ที่พกั: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTELหรือระดบัใกล้เคียง    
วนัที่05     มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพนัธ์ุฮัสกี ้– น่ังรถเทียมสุนัขลากเล่ือน  
                รถเทียมกวางเรนเดยีร์ลากเล่ือน – ทดลองขบัสโนว์โมบิล  
เช้า               บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโลโวซีโร่” (LOVOZERO) ตั้งอยู่ทาง

ตอนใตข้องเมืองมูร์มนัสค ์ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นซามิ (ใชเ้วลา
ในการเดินทาง 2 ชัว่โมง 30 นาที) เดินทางเขา้สู่ “หมู่บ้านซามิ” 
(SAMI VILLAGE) ณ หมู่บา้นชาวพื้นเมืองซามิน้ี ท่านจะได้



 

สัมผสัถึงวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และการ
แต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิท่ีใช้ชีวิตอาศยัอยู่ตั้งแต่
บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้ งเดิม
ชมสัตวเ์มืองหนาว เช่น กวางเรนเดียร์ (REINDEER) 
หมาป่า(FOX) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง 
รวมทั้ งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ จากนั้ น ให้ท่านได้
สัมผสัการน่ังรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน (REINDEER SLEDDING) แบบชาวพื้นเมืองซามิ และสนุกสนาน
กั บ ก า ร ขั บ ร ถ ส โ น ว์ โ ม บิ ล  ( SNOW MOBILE) ต ะ ลุ ย หิ ม ะ  ท่ า น ส า ม า ร ถ ขั บ 
สโนวโ์มบิล ไปบนหิมะ ซ่ึงเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอยา่งยิง่   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น น าท่านสู่ “ฟาร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี”้ (HUSKY FARM) ชมความน่ารักและสุนัขแสนรู้ พร้อมเก็บภาพตาม

อธัยาศัย จากนั้น  ให้ท่านได้สัมผสักบัประสบการณ์น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ากเล่ือน (HUSKY SLEDDING) ไดเ้วลา
อนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองมูร์มนัสค ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
20.00 น. น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏใน
ตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้า
หนาวเท่านั้ น ซ่ึง แสงออโรร่า (AURORA 
BOREALIS) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาด
ผ่านท้องฟ้ายามค่ ํา คืน  *** การพบเห็น
ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบ
ล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความ
เหมาะสม*** 

ที่พกั: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTELหรือระดบัใกล้เคียง    
วนัที0่6     มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เข้าชมพพิธิภณัฑ์เฮอร์มิเทจ 
                 มหาวหิารเซนต์ไอแซค (ด้านนอก)  
เช้า               บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าการเช็คอินสัมภาระ 
….. น.           ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 

(โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ 
สภาพอากาศ) 



 

….. น.         ถึงสนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่ าน เข้าชม  “พิพิธภัณฑ์ เฮอ ร์มิ เ ทจ ” 

(HERMITAGE MUSEUM)  หรือพระราชวงั
ฤดูหนาว แรกเร่ิมในปี ค.ศ.1764 พระนางแคท
เธอรีนได้ทรงซ้ือภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 
ช้ิน จึงตอ้งสร้างห้องส าหรับเก็บและแสดงภาพ
ส่วนพระองคข้ึ์นโดยท่ีพระนางเรียกห้องแสดง
ภาพน้ีว่าเฮอร์มิเทจ มีภาพเขียนท่ีทรงโปรด
ปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอญั
มณี มีค่ า  ง าน ท่ี มี คุณค่ า ถู ก เ ก็ บสะสมใน
พระราชวงัฤดูหนาวสะสมต่อเน่ืองกนัมากข้ึน
เร่ือยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้า เจ้านิ
โคลสัท่ี 1 มีการจดัหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด 
และได้เปิดพิพิธภณัฑ์แห่งแรกท่ีให้คนทัว่ไป
เขา้ชมได ้ปัจจุบนัมีส่ิงของต่างๆ ท่ีทรงคุณค่าจดัแสดงอยูเ่กือบ 3 ลา้นช้ิน  น าท่านชม “มหาวิหารเซนต์ไอแซค” 
(ดา้นนอก) (ST.ISAAC’S CATHEDRAL) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด ใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก 
เป็นตน้แบบของท่ีท าการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ดา้นหลงัของมหาวิหารเซนตไ์อแซค จะมีรูป
ป้ันของพระเจา้นิโคลสัท่ี 1 ทรงมา้กบัฐานท่ีมีรูปป้ันพระมเหสี 

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :      PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA  HOTEL            หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่07     เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ – เมืองพุชกิน้  
              พระราชวงัแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก) 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองปีเตอร์ฮอฟ” (PETRODVORETS) ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด์ รู้จกัเมืองน้ีกนั
อย่างแพร่หลายว่าเป็นศูนยร์วมของสวนแห่ง
เมืองปีเตอร์ฮอฟ น าท่านสู่ พระราชวังฤดู
ร้อนเปโตรวาเรส  พระต าหนักชายฝ่ังของ
กษตัริยรั์สเซียเพื่อใช้พกัผ่อนและล่าสัตวใ์น
ฤ ดู ร้ อน ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง ม า ก ท่ี สุ ด ใน โ ล ก 
ประกอบดว้ยพระราชวงั น ้ าพุ สวนตอนล่าง 
สวนตอนบน เป็นหน่ึงในบรรดาสุดยอด
สถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน ้ าตกท่ี



 

ลดหลัน่กนัถึง 27 ขั้น น ้าพุตกแต่งดว้ยรูปป้ันถึง 255 ช้ิน มี น า้พุใหญ่ทีสุ่ด และ รูปป้ันแซมซันก าลังง้างปากสิงโต ท่ี
มีช่ือเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 
ปีแห่งชยัชนะเหนือสวีเดนท่ีทุ่งโปลตาวา เขา้ชมภายในพระราชวงั ประกอบดว้ยห้องพกัผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้อง
เตน้ร าท่ีหรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบารอก ห้องทอ้งพระโรงใหญ่เป็นห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดในพระราชวงั ห้องรูปภาพท่ี
แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจ านวน 368 รูป พระราชวังแห่งนี้และบริเวณใจกลางเมืองได้รับการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองพุชกิน้” (PUSHKIN) น าท่านเก็บภาพกบั “โบสถ์เชสมี” (CHESME CHURCH) โบสถ์

แห่งการประสูติของเซนตจ์อห์นเดอะแบปทิสตถู์กสร้างข้ึนโดยสถาปนิกของรัสเซีย YURY  FELTEN ในปี ค.ศ. 
1780 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของ
กองทพัเรือรัสเซียเหนือกองทพัเรือรัสเซีย
เ ห นื อ ก อ ง ทั พ ตุ ร กี  ท่ี อ่ า ว 
เ ชส มี ในทะ เล อี เ จี ยน   น า ท่ าน เ ข้ าชม 
“ พ ร ะ ร า ช วั ง ฤ ดู ร้ อ น แ ค ท เ ธ อ รี น ” 
(CATHERINE PALACE) ท่ีเร่ิมสร้างใน
สมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราชให้เป็นท่ีพกัผอ่น
ของมเหสีองคโ์ปรด พระนางแคทเธอรีนท่ี 1 
ต่อมาก็ยกให้พระธิดา อลิซาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแต่งท าให้พระราชวงัหรูหรามากข้ึนและสมยัพระนางแคทเธอรี
นมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมข้ึนอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพกัผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องท่ี
สวยงาม ผลงานช้ินเอกของ BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI  หนา้ต่างประดบัประดาดว้ยกระจก เทียน 
ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมหอ้งอ าพนั เป็นห้องท่ีมีความสวยงามท่ีสุดไม่วา่จะเป็นผนงัหรือรูปภาพ
ประดบัก็น าอ าพนัมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค ่าสีเขียว ออกแบบโดย CHARLES CAMERON เป็นห้องท่ีมี
ลกัษณะเด่นดว้ยศิลปะแบบคลาสสิก จากนั้น น าชม 
“โบสถ์หยดเลือด” (ดา้นนอก) (CHURCH OF THE 
SAVIOR ON SPILLED BLOOD) โบสถ์แห่งหยด
เลือด สร้างเพื่อเป็นเกียรติแห่งพระเจา้ซาร์อเล็กซาน
เดอร์ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1881 ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนม ์
เป็นโบสถท่ี์สวยงาม ตั้งอยูข่า้งคลอง GRIBOYEDOV 
ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โบสถ์ได้รับความ
เสียหายจากระเบิด หลังส้ินสุดสงครามจึงได้มีการ
บูรณะใหม่ ปัจจุบนัตั้งโดดเด่นดว้ยสีสันท่ีสวยงามสะดุดตา ภายในของโบสถ์แห่งน้ีถูกตกแต่งกระเบ้ืองโมเสคอ
ย่างสวยในสไตล์ ROMANTIC NATIONALISM ซ่ึงแตกต่างจากโบสถ์อ่ืนๆ ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
(ST.PETERSBURG) ซ่ึงมกัจะถูกตกแต่งในสไตล์บาโรค (BAROQUE) และนีโอคลาสสิค (NEOCLASSIC) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


 

โบสถแ์ห่งน้ีถือวา่เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียท่ีถูกประดบัประดาดว้ยกระเบ้ืองโมเสค ละเอียดและสวยงามทุก
ตารางน้ิว 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL                                       หรือระดบัใกล้เคยีง                               
วนัที0่8    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล  – ช้อปป้ิงถนน NEVSKY PROSPEKT 

เอาท์เลทวลิเลจปูลโคโว – สนามบิน  
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม “ป้อมปีเตอร์และปอล” (PETER AND PAUL FORTRESS) ส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมืองเพื่อเป็น
อนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดนดว้ยศิลปะบา
รอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสก้ี บนเกาะมีวิหารปี
เตอร์และปอล ซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์โร
มานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระทัง่
กษตัริยพ์ระองคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสั
ท่ี 2 และครอบครัว  จากนั้น นัง่รถผา่นชมเรือออโร
ร่า สร้างในช่วงปีค.ศ 1904-1905 ระหว่างการท า
สงครามของรัสเซียกบัญ่ีปุ่น เป็นเรือรบโบราณท่ี
พ่ายแพก้ลบัมาเพราะลา้สมยัสู้ญ่ีปุ่นไม่ได ้ปัจจุบนัเป็นเรือปลดระวางและท าเป็นพิพิธภณัฑ์ จากนั้น น าท่านเดิน
เท่ียวชม ถนน NEVSKY PROSPEKT เป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะถนนประวติัศาสตร์ ศูนยก์ลางของนครเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตน้ท่ีหนา้พระราชวงัฤดูหนาว ส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟมอสโก บน
ถนนมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ในช่วงศตวรรษท่ี 18-20 เป็นทั้งสถานท่ียา่นการคา้ ยา่นท่ีอยูอ่าศยั พระราชวงั โรง
ละคร ร้านคา้ โรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา” (OUTLET VILLAGE PULKOVO) เอาทเ์ลทแห่งแรกของเมืองเซนต ์
ปีเตอร์สเบิร์ก มีสินคา้หลากหลายแบรนด์ อาทิ ADIDAS , CALVIN KLEIN , FURLA , GEOX , GUESS , 
LACOSTE , NIKE , PUMA , SAMSONITE , SWATCH อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปูลโกโว น าคณะท่านเช็คอิน 
23.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 282 

วนัที0่9    กรุงเทพฯ 
05.40 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 1 ช่ัวโมง 25 นาท ี 
07.05 น. เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 832 
17.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 



 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ, การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยในการ
เดนิทาง โดย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ   
ออกเดนิทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

05-13 ก.พ. // 19-27 ก.พ. 2563 
11-19 มี.ค. // 

25 มี.ค.-02 เม.ย.  2563 
69,900 69,900 69,900 12,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
 



 



 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มอสโคว ์// เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก-กรุงเทพฯ  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายใน จากมอสโคว-์มูร์มนัสค ์// มูร์มนัสค-์เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรม)์ /หากผูเ้ดินทางอายเุกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและ
กลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 



 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน)  

 หากท่านลืมสมัภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
 ทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 50 ยเูอสดอลล่าร์ต่อท่าน 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
วา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบนิ หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบนิ ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่าย
ทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

 


