
              

 

    

 

รสัเซีย : มอสโคว-์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 7 วนั 5 คืน บินตรง SU 

นั �งรถไปดว่นพิเศษ 4 ชั �วโมง 



              

 

    

 

 

ตารางการเดินทาง 
วนัแรก  กรุงเทพ  - มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล                                   (-/-/D) 
วนัที�สอง  มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์– 
                  วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์– METRO - ถนนอารบตั – ละครสตัว ์                      (B/L/D) 
วนัที�สาม  จตัรุสัแดง-มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM                                                    (B/L/D) 
วนัที�สี�  มอสโคว ์–  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดหูนาว      (B/L/D)       
วนัที�หา้        พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   
                  Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรรา่            
(B/L/D) 
วนัที�หก        เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์- โบสถห์ยดเลือด-มอสโคว ์                    (B/L/-
) 
วนัที�เจด็ กรุงเทพ ฯ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ X-Y ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่X ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่X ทา่น) 

พกัเดียวเพิ�ม 

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.- 

 

07.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประต ู7 ชัcน 4 เคานเ์ตอร ์
P  
                    AEROFLOT AIRLINES (SU) พบกบัเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 
10.00 น. � ออกเดินทาง สูม่อสโคว ์ โดยสายการบินแอรโ์รวฟรอท (SU) เที�ยวบินที� SU 271 
                           บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง � รอบ **ใช้เวลาเดินทางประมาณ ��. � ชั�วโมง** 

 
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์(เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั �วโมง) 

หลงัผ่านขัcนตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  
จากนั"นนําท่านขึ" นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก 
เป็นบริเวณที�มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที�อยู่เบื" องล่างไดโ้ดยทั"งหมด จึงทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรค
คอมมิวนิสตใ์นอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี" เป็นที�ตั"งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื" นที�ดงักล่าวเป็นที�ตั"ง
ของมหาวิทยาลยัมอสโคว และเป็นจุดชมวิวที�สวยที�สุดในมอสโคว ที�คู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึง
เป็นจุดที�นักท่องเที�ยวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่�พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทียบเทา่ 

เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

วนัที�สอง     มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์– วิหารเซ็นต ์เดอซาร ์
                   เวียร ์– METRO - ถนนอารบตั - ละครสตัว ์                                        (B/L/D) 
                        



              

 

    

 

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ" นในปี ค.ศ.4456 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 
เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสั �งใหส้รา้งเพื�อใชป้้องกนัศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที�เป็น
เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื�อของชาวรัสเซียเครมลินคือที�สถิตย์ของพระเจา้ ปัจจุบัน
พระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที�ตั"งสถานที�สาํคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอ

ระฆงัของอีวานมหาราชและสิ�งก่อสรา้งอื�นๆอีกมากมาย  
จากนั" นเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี�แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที�อยู่ในบริเวณ
พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑนี์" เป็นสถานที�เก็บสมบติัลํ"าค่ากว่า 5,@@@ ชิ" น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื�อง
ป้องกนัตวั หมวก เสื" อเกราะที�ใชร้บในสมรภูมิ เครื�อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื�องทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซาร์
และซารีน่าซึ�งหาดูไดย้ากยิ�ง  จากนั"นชม โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION) วิหารหลวงที�เก่าแก่สาํคญัและ



              

 

    

 

ใหญ่ที�สุดในเครมลิน โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที�มีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก  
จากนัcน ชม โบสถI์VAN THE GREAT BELL-TOWER 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ" นเมื�อปี ค.ศ.
1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรที์� 1 เพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัEุตาแด่พระเป็น
เจา้ที�ทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาใน
ปี ค.ศ.1990 สตาลินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั"นไดส้ั �งใหทุ้บโบสถทิ์" งเพื�อดัดแปลงเป็นสระว่ายนํ"าที�
ใหญ่ที�สุดในโลกจนเมื�อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหมี้การก่อสรา้งวิหารขึ" นมา
ใหม่ดว้ยเงินบริจาคของคนทั"งประเทศ ซึ�งจาํลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วหิารนี" จึงกลบัมายืนหยดัที�
เดิมอีกครั"งโดยสรา้งเสร็จสมบูรณ์และทําพิธีเมื�อวนัที� 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบนัวิหารนี" ใชใ้นการ
ประกอบพิธีกรรมสาํคญัระดบัชาติของรสัเซีย นําท่าน 

ชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทัcงนีc ขึc นอยูก่บัความเหมาะสมในการรบัชมสถานี METRO 
ของการเดินทางวนันัcนๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ" นในปี ค.ศ.4JK4 โดยไดร้บัการยกย่องจากทั �วโลกว่า
เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที�สวยที� สุดในโลก ซึ�งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที�แตกต่างกัน ในสมัย
สงครามโลกครั"งที� L สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัที�ดีที�สุดเพราะมีโครงสรา้งที�แข็งแรงรวมทั"ง
การก่อสรา้งที�ขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 4@ เมตร และบางสถานียงัเป็นที�บญัชาการระหวา่งสงครามอีกดว้ย 
ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นที�กรุงมอสโควมีถึง 44สาย 4MN สถานีดว้ยความยาวทั"งหมด LN@ ก.ม.  



              

 

    

 

จากนั"นใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินช็อปปิ" ง ถนนอารบัต ถนนคนเดินที�มีชื�อเสียง ชื�อถนนนี" ปรากฏมาตั"งแต่
ศตวรรษ ที� 4M ในอดีตเป็นที�อยูข่องชนชั"น ขุนนางและศิลปินที�มีผูอุ้ปถมัภต่์อมาในสมยัสหภาพโซเวยีตถนน

อารบตัเป็นยา่นที�พกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินที�
มีชื�อเสียงที�สุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของที�ระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 

คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของสตั
วแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด
โผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 
45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการ 
ถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ จากนั"น นําท่านกลบัสู่ที�พกัต่างๆ 
(ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ 
จะนําท่านชมบลัเล่ต ์หรือ ชมการแสดงที� YAR 
RESTAURANT ) 
� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่�พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทียบเทา่ 



              

 

    

 

เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   นาํทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ  
จากนั"น เดินทาง สู่  จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซึ�งเป็นสถานที�สาํคญัตั"งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็น
จตุัรสัที�สวยงามที�สุดในโลก  
เป็นสถานที� เก็บศพเลนินศาสดาของ
ประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต 
และหินอ่อน นับลา้นชิ" นตอกลงบนพื" นจน
กลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื" นที�ลาน
กวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรสัแดงนั"น เป็นที�ตั"ง
ของกิโลเมตรที�ศูนยข์องรัสเซีย สังเกตุได้
จากที�พื" นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม 
และภายในวงกลมนี" เองก็จะมีนักท่องเที�ยว
เข้าไปยืนกลางวงกลมนั" นและโยนเศษ
เหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื�อ
อธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาที�มอสโควอีกครั"ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงนี" มีพื" นที�กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร 
ทาํหน้าที�เป็นสถานที�จดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบ
ไปดว้ยสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

เที�ยง  � รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 
นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ�งสถาปัตยกรรมที�
กลายเป็นสัญลักษณ์สําคัญของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงที�มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั"ง 
ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สรา้งขึ" นโดยพระเจา้อีวานที� 5 (Ivan the Terrible) เพื�อ
เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที�เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. L@JM หลังจากถูก

ปกครองกดขี�มานานหลายร้อยปี 
ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยา
คอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ
ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรม
จึงทําใหมี้เรื�องเล่าสืบต่อกันว่า พระ
เจ ้า อีวานที�  5  ทรงพอพระทัยใน
ความงดงามของมหาวหิารแห่งนี" มาก
จึงมีคาํสั �งใหปู้นบาํเหน็จแก่สถาปนิก
ผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั" ง
สอง เพื�อไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้"นสามารถ
สรา้งสิ�งที�สวยงามกว่านี" ได้อีก การ
กระทําในครั"งนั"นของพระเจา้อีวานที� 
5 จึงเป็นที�มาของสมญานามอีวาน

มหาโหด 

วนัที�สาม    จตัรุสัแดง -มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM   (B/L/D)      



              

 

    

 

 
 
จากนั"นนําท่าน ชอ้ปปิc งตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ที�เก่าแก่ที�สุด
ในกรุงมอสโก แต่มีชื�อเสียงในเรื�องของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซื" อกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้
กุม หรืออีกสถนที�หนึ�งที�มีสถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ของเมืองนี"  หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ" นในปีค.ศ. 1895 
มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชั"น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมาย
สาํหรบัให ้
ผูที้�เดินทางหรือผูที้�ชอบการชอ้ปปิ" งถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ที�นี�อาจจะมีทั"งรูปลกัษณ์ ภายในและ
ภายนอกที�ดูหรูหราโอ่อ่า และที�สาํคญัตั"งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม 
มีการจําหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื" อผ้า ของใชใ้นครัวเรือน สินค้าที� มีชื�อมียี�ห ้อ 
เครื�องสาํอางค ์นํ"าหอม และสินคา้ที�เป็นประเภทของที�ระลึก ซึ�งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่�พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทียบเทา่ 
 

วนัที�สี�     มอสโคว ์–  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดหูนาว  (B/L/D/) 

เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  นาํทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ  
........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN จากมอสโควสู์่เซ็นตปี์
เตอรส์เบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี�ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครัcง)  

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



              

 

    

 

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑเ์ฮอรมิ์เทจ หรือพระราชวังฤดูหนาว (HERMITAGE) ที�มีความสําคัญต่อ
ประวติัศาสตร์ของทั"งประเทศรัสเซีย และไทย เนื�องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั รชักาลที� M พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทับที�นี�ขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราว
เสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 4lJ6 หรือ พ.ศ.L55@ พิพิธภณัฑแ์ห่งนี" ถือเป็นหนึ�งในพิพิธภณัฑที์�ใหญ่ และ
เก่าแก่ที�สุดในโลก มีหอ้งมากถึง 4,@M@ หอ้ง และมีศิลปะภาพวาด โบราณวตัถุลํ"าค่ามากมายจากจิตกรเอก
ที�โด่งดังของโลกมากถึง K ลา้นชิ" น ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน (ภายในพระราชวงั ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูป 
ตอ้งฝากไวที้�เจา้หนา้ที� รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)   

 
คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่�พกั  AZUMUT @ST.PETERBURED หรอืเทียบเทา่ 

เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัที�หา้    พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   
                  Bronze horseman -   เรือรบหลวงออโรรา่              (B/L/D) 



              

 

    

 

นําท่านเดินทาง เขา้ชมพระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกชื�อหนึ�งเรียกวา่ PETRODVORETS
หรอืเปโตรควาเรสต ์ ตั"งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็นพระราชวงัที�สวยงามไมเ่หมือนใคร เกิดขึ" นจากราชาปีเต
อรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัที�ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยันั"น ที�ชื�อวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลลี� 
และเลอ บรอง ทั"งสองทาํคนละส่วนในพระราชวงันี" โดยตวัภายในพระราชวงันั"นเป็นหนา้ที�หลกัของราสเทรล
ลี�ที�ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมั �นปั"นมือกบั
พระราชวงันี" มาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี�บรรจงสรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเนน้การ
ตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีนํ"ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็
ยงัมีสวนนํ"าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นที�ระลึก   
(ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที�ทอ่งเที�ยวอื�นทดแทน กรุณาตรวจสอบกบั

หวัหนา้ทวัรอี์กครัcง) 
 
เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นสิ�งก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  



              

 

    

 

St Petersburg  สรา้งในปี ค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื�อ
ใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั"งอยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสกีc  (Vasilievsky Island) ลกัษณะ
เป็นรูปทรงหกเหลี�ยม กําแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-
Fortress) เริ�มสรา้งขึ" นเมื�อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรา้งเสร็จในวนัที� 29 
มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั"งชื�อวิหารแห่งนี" เพื�อเป็นเกียรติrแด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื�อเป็นการ
เผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ�ง ก่อสรา้งที�สูงที�สุดของเมืองและ
หา้มสรา้งสิ�งก่อสรา้งใดสูงกวา่ ภายในทาํการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซึ�งนับวา่แตกต่าง กบัโบสถค์ริสตอ์อร์
โทดอกซท์ั �วไปและวหิารแห่งนี" ยงัเป็นที�เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ�มตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราช
เป็นองคแ์รก จนกระทั �งถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์

 



              

 

    

 

นําท่านชมภายใน มหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปี ค.ศ. 464L โดยมี
โดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึ�งต่อมาไดร้บัการปรบัปรุง
เป็นโบสถหิ์น และถูกสรา้งใหม่อยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรที์� 4 ที�ปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งนี"
เป็นวิหารที�มีความยิ�งใหญ่ที�สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั"งกําลังคน และกําลังทรัพย์อย่างมหาศาล 
โดยเฉพาะยอดโดมใชท้องคําแผ่นปิดหนัก รวม 4@@ กิโลกรมั ภายในวิหารประดับประดาดว้ยหินอ่อน, 
และมาลาไคทห์ลากสี ซึ�งใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง  5@ ปี ปัจจุบนัวิหารเซนตไ์อแซคไดร้บัการยกย่องว่า
เป็นวหิารทรงโดมที�ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ที�งดงามที�สุดในโลก 

 
นําท่านถ่ายรูปกับ  ( Bronze horseman 
statue peter great) เป็นอนุสาวรีย์แห่ ง
แรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ติดกับ
แม่นํ"าเนวา ดา้นหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค 
ซึ�งก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเต
อรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองคแ์รกที�ได ้
ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรั �งเศส Entienne Maurice 
Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคท
เธอรีนมหาราช 

 



              

 

    

 

นําท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือ
เรือรัสเซียนาวี ไดชื้�อว่าเป็นเรือรบที�เก่าแก่ที�สุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนที�รับใชช้าวรัสเซียมา
ยาวนาน ตั"งแต่ครั"งสงครามรสัเซียกบัญี�ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครั"งที� 1 
และ 2 รวมถึงใชย้ิงปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวที�เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ในการปฏิวติัสงัคม
นิยมที�นําโดยเลนิน เมื�อปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือที�โดยสารซาร์นิโคลัสที� 2 พรอ้มราชนิกุลคนอื�นๆ 
มายงัพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที� 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบันเรือออโรร่าไดป้ลดประจําการ กลายเป็น

พิพิธภณัฑล์อยนํ"า 
คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

� นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่� AZUMUT @ST.PETERBURED หรอืเทียบเทา่ 

เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆวา่ 
โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในปี 1881
หลงัเหตุโศกนาฎกรรมที�พระเจา้อเล็กซานเดอรที์�สอง ถูกวาง
ระเบิดปลิดชีพโดยผูก่้อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ระองค์
ต่อไปจึงสรา้งโบสถนี์" ขึ" นเป็นอนุสรณ ์เป็นโบสถอ์นังดงามที�อยูข่า้ง
คลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ" นตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซาน
เดอรที์� 3” เพื�อเป็นอนุสรณแ์ด่พระบิดาคือ “พระเจา้อเล็กซาน
เดอรที์� 2” ซึ�งถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณที�สรา้งโบสถนี์" ขึ" น
ยอดของโบสถมี์ความสงู 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที�สิ" นพระชนม ์

วนัที�หก    เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์- โบสถห์ยดเลือด-มอสโคว ์  (B/L/-)    



              

 

    

 

ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกวา่ 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน 
“โมเสก”  ที�มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อนหลากสี ประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะ
รสัเซียในยุคศตวรรษที�17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่ สนามบินนานาชาติพลัโคโว (LED) เซนปีเตอร์เบิร์ก 

13.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว  

โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที�ยวบินที� SU017 

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพื"อแวะเปลี"ยนเครื"อง 

19.10 น. ออกเดินทางเขา้สูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที�ยวบินที� SU270 

 08.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

** ในกรณีที�คณะออกเดนิทางตํ �ากว่า �� ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี�ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** ในกรณีที�คณะออกเดนิทางตํ �ากว่า �� ทา่น หรอืต ํ �ากว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเตมิ ตามความเหมาะสม 

 
เงื�อนไขในการจองทวัร ์ 
�งวดที� � : สาํรองที�นั �งจา่ย ��, ��� บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน Y วนั) พรอ้มสง่สาํเนาหนงัสือเดินทาง 
 ที�นั �งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เทา่นัcน 
�งวดที� X :ชาํระยอดสว่นที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า X� วนั  
� หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�เจด็    กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 



              

 

    

 

 
กรณียกเลิก 

�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึc นจริง ณ วนันัcน ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น 
ค่าตั �วเครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บรษิทัฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทัcงหมดในทุกกรณี 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 
�สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั"น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้าน
เปิด  
  หอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
� กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้
�กระเป๋าเดินทางสําหรับโหลดใตท้อ้งเครื�อง สายการบินการบินไทย ใหท่้านละ 1 ใบ นํ"าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 
กระเป๋าถือขึ" นเครื�อง (Hand carry) นํ"าหนักตอ้งไมเ่กิน 6 ก.ก.4ใบ  
 
อตัรานีc รวม               
�ค่าตั �วเครื�องระหวา่งประเทศชั"นประหยดั ECONOMY CLASS ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊//รวมภาษีสนามบิน และ
ธรรมเนียมเชื" อเพลิง  
�ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ"ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 
�ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ที�ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 
�แจกนํ"าดื�มวนัละ 4 ขวด     
�ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
�ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

�ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ���,��� บาท  
  วงเงินคุ ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั" น” เงื�อนไขตาม

กรมธรรม)์ 
� ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ N เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 6M ปี ทางบริษัทประกนัฯ จะชดใชค่้าสินไหม 
     ทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 
อตัรานีc ไม่รวม     

�ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็     
�ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื�นๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
�ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
�ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
�ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น K  เหรีญ USD /ท่าน X N วนั =1l USD 
�ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ�น L เหรียญ USD/ท่าน X N วนั= 4L USD 
�ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย K เหรีญ USD/ท่าน X 6 วนั = 21 USD 



              

 

    

 

รวมทิป  51 USD /ทา่น/ทรปิ 
 
 
ขอ้มูลเพิ�มเตมิเรื�องตั �วเครื�องบินและที�นั �งบนเครื�องบิน 
�ทางบริษัทไดส้าํรองที�นั �งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั �วเครื�องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิrการเรียกเก็บค่ามดัจาํตั �วเครื�องบินตามที�เกิดขึc นจรงิ ณ สายการบินนัcนๆ 
�หากตั �วเครื�องบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิrเรียกเก็บ 
ค่าใชจ้า่ยตามที�เกิดขึ" นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
�นั�งที� Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�สายการบิน 
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอื้�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได ้(นํ"าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ชผู่ที้�มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 
และอาํนาจในการใหที้�นั �ง Long leg ขึ" นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั"น 
หมายเหต ุ
�บริษัทขอสงวนสิทธิrยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีที�ผูเ้ดินทางไมถึ่ง LM ท่าน และทางบริษัทยนิดีคืนเงินโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ" นตามจริง 
�ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตั �วเครื�องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้
เจา้หนา้ที�ของบริษัทฯทราบทุกครั"งก่อนทาํการออกตั �วทุกประเภทมิฉะนั"นทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึ" น
ในกรณีที�ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน  
�รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ 
หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
�โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที�ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ" นอยู ่ณ หนา้งานนั"นๆ 
�บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที�กองตรวจคนเขา้
เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จาํนวนทั"งหมดหรือบางส่วน 
�บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
�บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนักอยูใ่นประเทศไทย 
�ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี�ยนเครื�องและทรพัยสิ์นของตนเอง 
�เนื�องจากรายการทวัรนี์" เป็นแบบเหมาจา่ ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิr การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมวา่กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิrไมคื่นเงินในทุกกรณี 
�ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมุมมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณาเท่านั"น 
�เนื�องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑที์�ต่างกนั โดยสายการบิน มีกฎในการออกตั �วก่อนเดินทาง L4 วนั และเมื�อตั �วออก
มาแลว้ จะไมส่ามารถ เปลี�ยนชื�อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั �วได ้ 
 
 



              

 

    

 

 
 
 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า X หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิ ** 
 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ทา่นไดท้าํการ
จองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 
 


