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เดินทางโดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS  

 

 

ก าหนดการเดินทาง 15 – 22 เมษายน 2562 

วันจันทร์ท่ี 15 เม.ย. 62  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา 

18.00 น. คณะท่านผู้มีเกียรติพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ 

Q โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS พบกับเจ้าหน้าที่ของอินเซ็นทีฟ แทรเวิล เวิลด์

ไวด์ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสาร และสัมภาระส าหรับการเดินทาง 

20.55 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR833 
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วันอังคารท่ี 16 เม.ย. 62 สนามบินโดฮา - สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - พระราชวังเค

รมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - สวนสาธารณะซาริซิโน – 

พิพิธภัณฑ์แห่งชัยชนะ - ละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส 

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปล่ียนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง 

02.50 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR223 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบิน Domodedovo Airport มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 

ชม.)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะออกเดินทางเข้าสู่กรุงมอส

โคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซียและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เมืองเก่าแก่ท่ีมีอายุ

ครบ 850 ปีในปี ค.ศ.1997 ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามอสควา (Moscow River)  

 น าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) สัญลักษณ์แห่งอดีตอัน

ยิ่งใหญ่ ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของรัสเซีย  ต้ังอยู่บน

เน้ือท่ีกว่า 170 ไร่ รอบล้อมด้วยก าแพงสีแดงและหอคอย (และดาวแดงอันลือชื่อ) ภายในมีวิหารดอร์

มิชั่น,   พระราชวังกราโนวิตายา ซึ่งเคยเป็นท่ีประกอบพระราชพิธีของพระเจ้าซาร์เกือบทุกพระองค์, 

วิหารอนันซิเอชั่น วิหารส่วนพระองค์ของราชวงศ์รัสเซีย, วิหารอาร์คแองเจิ้ล พร้อมโดมสีเงิน 5 โดม, ท่ี

ท าการรัฐสภา, ปืนใหญ่ของพระเจ้าซาร์, ระฆังใหญ่หนัก 210 ตัน ชมสวนร่มรื่นภายในพระราชวัง 

จากน้ันน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ (The State Armory) ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีร่ ารวย

ท่ีสุดของประเทศ เป็นสถานท่ีท่ีใช้เก็บรวบรวมศาสตราวุธ, ขุมทรัพย์ เครื่องประดับท่ีได้จากการริบมา

จากสงครามท้ังมงกุฎ , เพชรนิลจินดาและส่ิงของมีค่ามากมายมหาศาล รวมถึงเครื่อง ราช

อิสริยาภรณ์ของพระเจ้าซาร์ เครื่องเงิน เครื่องทอง ท่ีจะท าให้ท่านลืมความร่ ารวยและความยิ่งใหญ่

จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในโลกท่ีท่านเคยชม   
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะซาริซิโน (Tsaritsyno Park) เป็นสวนขนาดใหญ่ทางตอน

ใต้ของกรุงมอสโก เป็นสวนสาธารณะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงฤดูร้อนส าหรับคุณหญิงแคท

เธอรีนมหาราชในปลายศตวรรษท่ี 18 อิสระให้ท่านได้เท่ียวชมบริเวณสวนและพระราชวังท่ีสวยงาม

ตามอัธยาศัย ถ้ามีเวลาน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชัยชนะ (Victory Museum) พิพิธภัณฑ์

แห่งชัยชนะเป็นสถานท่ีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจ าของผู้คนในหน้าประวัติอันน่าเศร้าและกล้า

หาญในประวัติศาสตร์ของมาตุภูมิ เป็นพิพิธภัณฑ์ของเรารวบรวมทุกยุคของรัสเซียท่ีผ่านมา ท่ีน่ีเป็นท่ี

เก็บความทรงจ าของสงครามท่ียิ่งใหญ่และเลวร้ายท่ีส่งผลกระทบต่อทุกครอบครัวในประเทศรัสเซีย  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

*** หลังอาหารค่ า น าท่านชมละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) บันลือโลก ชมการแสดง

ของสัตว์ต่างๆ ท่ีได้รับการฝึกหัดมาอย่างดี อาทิเช่น ม้า, หมี, สุนัข, เสือ และการแสดงกายกรรมอันน่า

ต่ืนเต้นจากนักแสดง ***  

 เข้าสู่ท่ีพัก SUNFLOWER  PARK HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่าระดับ  
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วันพุธท่ี 17 เม.ย. 62 มอสโคว์ – ซากอร์ส – โบสถโ์ฮลีทรินิตี้ – วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ – 

 สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอราบัต  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์ส  

ได้เป็นท่ีต้ังของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ี

ศักด์ิสิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพ

ไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ เข้าชม โบสถ์โฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของ

เมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงิน

ของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วย

การจูบฝาโลงศพ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางกลับสู่มอสโคว์ จากน้ันน าท่านเข้าชม วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ วิหารท่ีส าคัญของนิกาย

รัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมใหญ่ ๆ ระดับชาติ สร้างเพื่อร าลึกถึงพระเจ้าซาร์อเล็กซาน

เดอร์ท่ี 1 ผู้ซึ่งสามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ ภายในตกแต่งสวยงามจากสถาปนิกเล่ืองชื่อ

มากมาย ในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียช่วยกันบริจาค เพื่อบูรณะขึ้นมาใหม่ เน่ืองในงานเฉลิม

ฉลองครบรอบ 850 ปีแห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์  จากน้ันน าท่านเท่ียวชม สถานีรถไฟใต้ดิน ท่ี

เปิดให้สาธารณชนใช้บริการ เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย รวมระยะทาง 
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360 กิโลเมตร และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก งดงามด้วยงาน

ทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีปราณีตอ่อนช้อยสวยงาม  ตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดับด้วย

ภาพวาดสีน้ ามัน โคมไฟคริสตัลหรูหราออกแบบตกแต่งท่ีแตกต่างไปตามยุคสมัย เช่น กระจก, โมเสก 

ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึ่งได้รับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดในงานนิทรรศการนานาชาติท่ี

นครนิวยอร์ค เมื่อปี ค.ศ. 1938  สถานี Kropotkinskayab และ Komsomolskaya  ท่ีได้รับรางวัลกรังค์

ปรีซ์  จากน้ันน าท่านสู่ ถนนอราบัต (Arabat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นท้ัง

ย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของท่ีระลึก ร้านน่ังเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อค

คาเฟต์ ฯลฯ และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ช้

อปปิ้ง เดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นอกจากน้ีท่านได้ถ่ายภาพกับ “อาคารกระทรวงการ

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ” ข อ ง รั ส เ ซี ย ท่ี ยิ่ ง ใ ห ญ่ ส ว ย ง า ม กั บ ศิ ล ป ก ร ร ม แ บ บ ส ต า ลิ น 

สไตล์  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 เข้าสู่ท่ีพัก SUNFLOWER  PARK HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่าระดับ  
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วันพฤหัสท่ี 18 เม.ย. 62 ตลาดอิซมาลอฟสกี้ – เนินเขาสแปร์โร่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บา

ซิล – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่ตลาดอิซมาลอฟสก้ี ตลาดศูนย์กลางที่ใหญ่ท่ีสุดของเมือง และตลาดหัตถกรรมท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในมอสโคว์ ให้ท่านได้อิสระช๊อปปิ้งของฝากสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายท่ีมารวมไว้อยู่ท่ีน่ี  

ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อ าพันอันเล่ืองชื่อ และของท่ี

ระลึกต่างๆ มากมายท่ีเป็นงานหัตถกรรมอันสวยงามของชาวรัสเซีย พร้อมท้ังให้ท่านได้อิสระชมความ

สวยงามของเมืองมอสโคว์อย่างเต็มท่ี ในการซื้อสินค้าจากรัสเซีย ควรระวังการซื้อภาพวาดสีน้ ามัน

เก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ให้มากๆ เน่ืองจากว่ามีกฏหมาย

ห้ามน าของเก่าเหล่านี้ ออกนอกประเทศรัสเซีย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โร่ จุดชมวิว

ท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ ได้ท้ังเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้างใน

สมัยสตาลิน ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปกับหน่ึงในเจ็ดตึกท่ีใกล้ท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ท่ีเป็น

มหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านสู่บริเวณ จัตุรัสแดง (Red Square) ถือเป็นหัวใจของกรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย 

ท่ีมีเหตุการณ์ส าคัญต่างๆเกิดขึ้น ท่ีน่ีเคยใช้เป็นท่ีชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต อาคาร

ห้างสรรพสินค้า GUM ท่ีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ น าเข้าชม โบสถ์เซ็นต์บาซิล (St.Basil Cathedral) 

สถาปัตยกรรมท่ีแสนวิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานจอมโหดในศตวรรษท่ี 

16 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซียในการยึดครองแคว้นคาซาน  จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองสร้างในปี ค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้า

จ าพวก แบรนด์เนม เส้ือผ้า เครื่องส าอาง น้ าหอม ถ่ายภาพกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อาคารตึกสี

แดง สถานท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของรัสเซีย จากน้ันน าท่านเข้าชม อารามชี โนโวดิ
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วิชี คอนแวนน์ (Novodevichy Convent) ซึ่งสร้างในศตวรรษท่ี 16 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บารอก 

คอนแวนต์เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี แทนอดีตเคยเป็นท่ีคุมขังของพระนางโซเฟียและเชื้อพระวงศ์ฝ่าย

หญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันเป็นสุสานส าหรับสุภาพสตรีคนส าคัญระดับประเทศ น าชม 

อารามครุทิทสกอยา พอดโวเย่ (Krutitskoye Podvorye) อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ท่ีก่อต้ังขึ้น

ในศตวรรษท่ี 13 เป็นวัดแรกและเป็นท่ีพ านักของบิชอปแห่ง Sarsky และ Podonsky  ถูกก่อต้ังขึ้นใน

ศตวรรษท่ี 13 Krutitsy ถูกสร้างขึ้นบนฝ่ังซ้ายของแม่น้ ามอสโคว์ Krutitskoye Podvorye มีประวัติอัน

ยาวนานของตัวเอง หลายศตวรรษท่ีผ่านมาถูกล้อมรอบด้วยน้ าจากสามด้าน บริเวณน้ีมีความโดด

เด่นเป็นพิเศษเพราะใกล้กับอารามเก่าอีกสองแห่ง เป็นอาราม Novospassky และ Simonov ในช่วงยุค

โซเวียต podvorye ถูกปิดและอาคารถูกครอบครองโดยกองก าลังทหาร เมื่อ Krutitskoye podvorye 

ได้รับกลับไปท่ีคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียในปี 1991 การบูรณะเร่ิมขึ้น ตอนน้ีมันเกือบเป็นอัญมณีท่ี

ซ่อนอยู่ในใจกลางเมืองใกล้เขต Zamoskvorechye เก่าท่ีซึ่งผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณ

ของรัสเซียเก่า 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 เข้าสู่ท่ีพัก SUNFLOWER  PARK HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่าระดับ  
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วันศุกร์ท่ี 19 เม.ย. 62 มอสโคว์ – นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟ SAPSAN – 

พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูรอ้น) – โบสถ์หยดเลือด 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อ เดินทางสู่ เซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN  

HIGHTSPEED TRAIN  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Petrodvorets)  ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ 

รู้จักเมืองน้ีกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นศูนย์รวมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ น าท่าน เข้าชม 

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระต าหนักชายฝ่ังของกษัตริย์รัสเซียเพื่อใช้พักผ่อนและล่าสัตว์ใน

ฤดูร้อนท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวัง น้ าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหน่ึง

ในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ าตกท่ีลดหล่ันกันถึง 27 ขั้น น้ าพุตกแต่งด้วยรูป

ปั้นถึง 255 ชิ้น มี น้ าพุใหญ่ท่ีสุด และ รูปปั้นแซมซันก าลังง้างปากสิงโต ท่ีมีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือ

ของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะเหนือสวีเดนท่ี

ทุ่งโปลตาวา เข้าชมภายในพระราชวัง ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นร าท่ีหรูหรา

ฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบารอก ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดในพระราชวัง ห้องรูปภาพท่ีแสดง

รูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจ านวน 368 รูป จากน้ัน น าชม โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก) (Church 

of the Savior on Spilled Blood) โบสถ์แห่งหยดเลือด สร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซาน

เดอร์ท่ี 2 ผู้ประกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลัง

เลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็นอยู่ท่ีจนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดย

ส่งหญิงชาวนาผู้หน่ึงติดระเบิดพลีชีพวิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุน้ัน

ถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันน้ี ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 โบสถ์
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ได้รับความเสียหายจากระเบิด หลังส้ินสุดสงครามจึงได้มีการบูรณะใหม่ ปัจจุบันต้ังโดดเด่นด้วยสีสัน

สวยงามสะดุดตา อยู่ริมคลอง Griboyedov 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 เข้าสู่ท่ีพัก NZIMUT HOTEL ST.PETERSBURG หรือเทียบเท่าระดับ  

 

 

 

                  

วันเสาร์ท่ี 20 เม.ย. 62 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว)  – ป้อมปีเตอร์แอนด์

พอล –  

มหาวิหารเซนต์ไอแซค    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage Art 

Museum & Winter Palace) พระราชวังอันยิ่งใหญ่อดีตท่ีประทับของซาร์แห่งรัสเซีย ประกอบด้วย

ห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง มีบันไดกว่า 200 บันได และความยาวของระเบียงยาวกว่า 30 

กิโลเมตร เป็นท่ีเก็บสมบัติล้ าค่าของราชวงศ์ รวมท้ังสมบัติจากท่ัวโลกกว่า 2.7 ล้านชิ้น รวมท้ัง

ภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเยี่ยมของโลกมากมาย อาทิ  ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่ ราฟาเอล, เอล  เกร

โก้, แวนโก๊ะ, ปิกัสโซ่และศิลปินอื่นๆ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 จากน้ันน าคณะเข้าชม ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล เร่ิมก่อสร้างต้ังแต่ปี ค.ศ.1712 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.

1733 สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อก ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวอิตาเลียน Domenico Andrea Trezzini เพื่อเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ต้ังชื่อโบสถ์

ตามชื่อนักบุญ 2 องค์ ผู้ท าหน้าที่เผยแพร่ศาสนาคือ นักบุญปีเตอร์และนักบุญพอล ซึ่งประชาชนนับ

ถือเป็นอย่างมาก ความสูงของยอดโบสถ์ 122.5 เมตร หลังจากการสวรรคตของพระเจ้าปีเตอร์มหา

ราช ตัวโบสถ์ได้เปล่ียนเป็นท่ีเก็บพระศพของพระองค์และองค์ต่อๆมา  รวมท้ังพระเจ้าซาร์นิโลลัสท่ี 2 

ซึ่งเป็นพระเจ้าซาร์องค์สุดท้ายแห่งราชวงค์โรมานอฟและครอบครัว ซึ่งเพิ่งอัญเชิญพระศพมาไว้เมื่อปี 

ค.ศ.1998 ประกอบด้วยพระเจ้าซาร์นิโคลัสท่ี 2 พระนางอะเล็กซานดร้า พระธิดา 3 พระองค์คือ 

โอลก้า, ทาเทียน่า, อนาสตาเซีย ส่วนท่ีไม่พบคือ พระธิดามาเรียและพระโอรสอเล็กซิส จากน้ันน าท่าน

เข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค(St.Isaac’s Cathedral) (ถ้าเวลาไม่อ านวยขออนุญาตพาชมรอบ

นอก) ท่ีได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด ใหญ่เป็นล าดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของท่ีท าการ

รัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรูปปั้นของพระ

เจ้านิโคลัสท่ี 1 ทรงม้ากับฐานท่ีมีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ จากน้ันน่ังรถผ่านชมเรือออโร

ร่า สร้างในช่วงปีค.ศ.1904-1905 ระหว่างการท าสงครามของรัสเซียกับญี่ปุ่น เป็นเรือรบโบราณท่ีพ่าย

แพ้กลับมาเพราะล้าสมัยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ ปัจจุบันเป็นเรือปลดระวางและท าเป็นพิพิธภัณฑ์  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 เข้าสู่ท่ีพัก NZIMUT HOTEL ST.PETERSBURG หรือเทียบเท่าระดับ  
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วันอาทิตย์ ท่ี 21 เม.ย. 62 เมืองพุชกิ้น – โบสถ์เชสมี – เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน – มหา

วิหารคาซาน – จัตุรัสพาเลซ – ช้อปปิ้งเนฟสกี้ – เอาท์เลท – 

สนามบินพัลโคโว   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชก้ิน(Pushkin) เก็บภาพกับ โบสถ์เชสมี(Chesme Church) โบสถ์แห่งการ

ประสูติของเซนต์จอห์นเดอะแบปทิสต์ถูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกของรัสเซีย Yury  Felten ในปี ค.ศ.

1780 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของกองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพตุรกี ท่ี

อ่าวเชสมีในทะเลอีเจียน จากน้ันน าท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) หรือ

หมู่บ้านพุชกิ้น (Pushkin Village) และบ่อยครั้งท่ีถูกเรียกว่า หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ เพราะท่ีน่ีเป็นเมืองท่ี

พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงพระราชทานท่ีดินให้แก่ พระนางแคทเธอรีน ชื่อเมืองถูกเปล่ียนเพื่อเป็น

อนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้น ในปี ค.ศ.1937 เพราะกวีเอกผู้น้ีเคยผ่านการศึกษาในโรงเรียนท่ีเมืองแห่งน้ี 

ตัวพระราชวังสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียนผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่า 

พระราชวังแห่งน้ีมีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆในโลก ชม ห้องอัมพัน (Amber Room) เป็น

สุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อันประมาณค่ามิได้ท่ีช่างจากเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของ

กษัตริย์ฟรีดริชท่ี 1 แห่งปรัสเซียประกอบด้วย แผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่ 6 ชิ้น เน้ือ ท่ี 100 ตารางเมตร 

ประดับอ าพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสกอัญมณีมีค่าจากอิตาลี ห้องอ าพันถูกสร้างขึ้นใหม่

ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์  จากน้ันน าท่านชม 

มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) (ด้านนอก) ต้ังอยู่บนถนนเนฟสกี้ ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของตัว

เมือง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตรงกับช่วงปีค.ศ. 1708 ซึ่งแต่เดิมน้ันจัดได้เพียงว่าเป็น

โบสถ์เล็กๆเท่าน้ัน โดยภายในมีรูปไอคอนและพระแม่มาเรีย (Our Lady Of Kazan) ท่ีวาดขึ้นในสมัย

ศตวรรษท่ี 16 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอีวานท่ี 4 ในช่วงที่กรุงมอสโกก่อต้ังเป็นเมืองหลวง โดยพระเจ้าปี

เตอร์มหาราชได้มีพระราชด ารัสให้น ารูปไอคอนและพระแม่มาเรียนมา ได้ท่ีน่ี ต่อมาในสมัยการ

ปกครองของพระเจ้าปอลด์ท่ี 1 ในปีค.ศ. 1800 ได้ท าการสร้างวิหารใหม่ให้เป็นวิหารท่ีใหญ่ขึ้น และ
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สวยงามกว่าเดิม เน่ืองจากท่ีว่าหลังจากท่ีพระองค์เสด็จประพาส ณ กรุงโรมท่ีอิตาลีแล้วพระองค์ทรง

เกิดความประทับใจในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบ อิตาลี พระองค์จึงได้น ารูปแบบดังกล่าวน้ันมา

ผสมผสานในการก่อสร้างมหาวิหารหลังใหม่น้ี จากน้ันถ่ายรูป จัตุรัสพาเลซ(Dvortsovaya Square) 

ซึ่งมีเสาหินอเล็กซานเดอร์ Alexander Column ต้ังอยู่ เป็นหน่ึงในอนุสาวรีย์ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเซนต์

ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อเป็นการระลึกถึงชัยชนะในสงครามเหนือนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1812 เป็น

เสาแห่งชัยชนะท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท าจากหินแกรนิตแท่งเดียว จากน้ันน าท่านเดินเท่ียวชม ถนน 

Nevsky Prospekt เป็นท่ีรู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นท่ีหน้าพระราชวังฤดูหนาว ส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟมอสโก บน

ถนนมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ในช่วงศตวรรษท่ี 18-20 เป็นท้ังสถานท่ีย่านการค้า ย่านท่ีอยู่อาศัย 

พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ    

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา(Outlet Village Pulkovo) เอาท์เลทแห่งแรกของ

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ Adidas , Calvin Klein , Furla , Geox , 

Guess , Lacoste , Nike , Puma , Samsonite , Swatch อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

เย็น  อิสระอาหารค่ า เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินพัลโคโว  

23.00 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR282 
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วันจันทร์ท่ี 22 เม.ย. 62 สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปล่ียนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง 

08.00 น.  เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR832 

19.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสุขทุกท่าน เก็บความประทับใจไว้อยา่งมิรู้ลืมเลือน  บจก. อินเซ็น

ทีฟแทรเวิล เวิลด์ไวด์ ขอกราบขอบพระคุณท่านท่ีเลือกใช้บริการ พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ 

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

  จริงใจ มุ่งมั่น ใส่ใจในบริการ คืองานของเรา   

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 15 – 22 เมษำยน 2562 

อัตราค่าบริการส าหรับผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป  

สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน-พักในห้องคู่ พักเดี่ยวคิดเพิม่ 

QATAR AIRWAYS (QR) 58,800.00 บาท/ท่าน 8,000.00  บาท 

(ราคา + วันเดินทาง ดงักล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์) 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ –โดโมเดโดโว(Moscow) – พัลโคโว (St.Peterburg) - กรุงเทพฯ  

โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) ตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม  

 ค่ารถปรับอากาศและยานพาหนะท้องถิ่นตลอดการเดินทาง ในต่างประเทศ  

 ค่าโรงแรมท่ีพัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  

 ค่าภาษีสนามบินระหว่างประเทศทุกท่ี 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมทุกมื้อท่ีระบุไว้ในรายการ 

 ค่ามัคคุเทศก์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

 น้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกิกรัม ตามท่ีสายการบินก าหนด 

 ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราดังกล่าวไม่รวม 

 ค่าหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกค้า 1ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 18 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกค้า 1ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกค้า 1ท่าน ตามธรรมเนียม 
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ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ รวมท้ัง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 57 เหรียญดอล

ล่าร์สหรัฐอเมริกา(USD) หรือค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,950 บาท(THB) ท้ังน้ีท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีทุกรายการ 

 

หมายเหตุ  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสถานการณ์  

สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ และการประกาศเปล่ียนแปลงแก้ไขเวลาเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ หรือ แจ้งปิดเข้าชม

สถานท่ีโดยมิได้รับการแจ้งก่อนล่วงหน้า หัวหน้าทัวร์จะปรับเปล่ียนท่ีเข้าชมตามความเหมาะสม แก่คณะ แต่ยังคงจะ

รักษามาตรฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็น

ทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด อาทิ เช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น 

** หลังจากท่ีท่านได้ท าการจองทัวร์กับบริษัทฯแล้ว บริษัทฯได้ด าเนินการจองท่ีพักและทัวร์ต่างๆ ในต่างประเทศ หาก

ท่านขอยกเลิกในภายหลังทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว  และเมื่อออกเดินทางไปกับ

คณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้อง และ

เงินมัดจ าคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธให้เข้าประเทศไม่ว่า

กรณีใดๆ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินท้ังหมด หรือบางส่วน 

 


