
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง  
เดือนกุมภำพันธ์ : วันที่ 7 – 14 ก.พ. (วันมำฆบูชำ) / 21 – 28 ก.พ. 
เดือนมีนำคม : วันที่ 6 – 13 มี.ค. / 18 – 25 มี.ค. 
วันแรก กรุงเทพฯ – มอสโคว 
18.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบินกำร์ต้ำ แอร์เวย์ ( QR) เจ้าหน้าท่ี

บริษัท คอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 
21.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซียโดยเที่ยวบินที่ QR981 / QR223  
  บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะไดร้ับการตอ้นรับจากเจา้หนา้ท่ีพร้อมรับ

การบริการอนัสุดแสนประทบัใจ แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนำมบินนำนำชำติโดฮำ ประเทศกำร์ต้ำ  
 
วันที่สอง มอสโคว – พระรำชวังไม้โคโลเมนสโกเย – วิหำรเซนต์ซำเวีย – อำรำมโนโวดิวิชี – สแปโรว์ฮิลล์ 
08.00 น.      คณะเดินทางถึงสนำมบินนำนำชำติกรุงมอสโคว จากนั้นน าท่านผ่านพิธีการทางสนามบินพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 

คนขบัรถผูช้ านาญเส้นทางและไกด์ทอ้งถ่ินคอยตอ้นรับท่านท่ีสนามบิน น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองมอสโคว น า
ท่านแวะชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พระรำชวังไม้ฤดูร้อนโคโลเมนสโกเย  (Kolomenskoye The Wooden 
Palace) พระราชวงัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัพระเจา้อเล็กซิส พระบิดาของพระเจา้ปีเตอร์ มหาราช พระราชวงัแห่งน้ีขึ้นช่ือ
ว่าสวยแปลกตากว่าพระราชวงัอ่ืนๆ ท่ีพบเห็นในประเทศรัสเซีย เน่ืองจากเป็นพระราชวงัท่ีท าจากไมแ้ละไม่ไดใ้ช้
ตะปูเลย โดยภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 250 ห้อง ซ่ึงได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่าสองแสนคนมาสร้าง
โดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริเวณพระราชวงัยงัมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดดว้ยกนั 

เที่ยง    บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย น าท่านชมความงามของ วิหำรเซนต์ เดอะซำเวียร์ วิหารในศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 

โดดเด่นด้วยโดมทองบนยอดท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ไดร้ับการบูรณะขึ้นใหม่เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 
850 ปีของกรุงมอสโคว  เดิมสร้างขึ้นในสมัยของ
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ในการเฉลิมฉลองชัย
ชนะต่อกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ต่อมา
ในสมัยของสตาลิน เคยส่ังให้ทุบท าลายสถานที่
แห่งน้ีเพ่ือจะสร้างพระราชวงัแห่งโซเวียตแต่ตอ้ง
ยกเลิกไปเน่ืองจากสงครามโลกครั้ งท่ี 2  จนกระทัง่
ในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการ
บูรณะขึ้นมาอีกครั้ งหน่ึง ด้วยเงินบริจาคและพลัง
ความศรัทธาของผูค้น มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ีหลกัในการประกอบพิธีกรรมทางคริสต์
ศาสนาของประเทศรัสเซีย จากนั้นน าท่านชม อำรำมชีโนโวดิวิชี (Novodevichy Convent) อารามแห่งน้ีก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี ค.ศ.1524 และไดถู้กรวบรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ UNESCO World Heritage Site เมื่อปี ค.ศ.2004 อารามชี
แห่งน้ีมีความส าคญัในแง่ของประวตัิศาสตร์รัสเซีย คือ ครั้ งหน่ึงท่ีน่ีเคยถูกใช้เป็นท่ีคุมขงัพระนางโซเฟียและเช้ือ
พระวงศ์หญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีถูกใช้เป็นสุสานส าหรับสุภาพสตรีคนส าคัญของ



ประเทศ จากนั้ นน าท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโควที่  “เนินเขำสแปโรว์ ฮิลล์ ” จุดชมวิวของที่สามารถ
มองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควโลโมโนชอฟ 
(Moscow Lomonosov University) มหาวิทยาลยัแห่งแรกที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ท่ีสร้างเป็นตึกสูง
ใหญ่ในสมยัสตาลิน ตึกอธิการบดีสูงถึง 32 ชั้น มีหอประชุมขนาดบรรจุคนได้ 1,500 คน ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่
สวยงามอีกแห่งบนเนินเขาเลนิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสร้างดว้ยรูปทรงเดียวกนั อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก 
เช่น พวงกุญแจ ตุ๊กตาแม่ลูกดกแบบต่าง ๆ   

ค ่ำ     บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 2) หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั  
 พักค้ำงคืน ณ Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 

 
วันที่สำม    มอสโควเมโทร – พระรำชวังเครมลิน – อำร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ – ระฆังและปืนใหญ่พระเจ้ำซำร์ – จัตุรัสแดง – วิหำร

เซนต์บำซิล – หอนำฬิกำซำวิเออร์ – ห้ำงกุม – ละครสัตว์ RUSSIAN CIRCUS 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
 น าท่านชม สถำนีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรม

หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนไดร้ับ
การยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกท่ีมีศิลปะท่ีงดงามยิ่งกว่าท่ีใดๆ จากนั้ นน าท่านเข้าชม
พระรำชวังเครมลิน  สถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่สวยงามอนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวตัิศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนาน

กว่า 850 ปี ภายในท่านจะได้ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็น
โบสถ์ที่ เก่ าแก่ที่ สุดและส าคัญที่ สุดของรัส เซีย เป็น
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจ้าอิวานที่ 3 
มหาราช สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1475-1479 ก่อสร้างทบัลง
บนโบสถท์ีเก่าแก่โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงของอิตาลียุคนั้น
คืออริสโตเติ้ล ปิโอราอานติ จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์
อำร์มเมอร์ร่ีแชมเบอร์ ซ่ึงเป็นท่ีเก็บบริภณัฑ์สมบัติล ้ าค่า
ของกษตัริยพ์ระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย อนัได้แก่  บลัลงัคเ์พชร, 

บลัลงัค์งาช้าง,ราชรถทองค า,เคร่ืองบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ท่ีหาชมได้ยากยิ่ง 
จากนั้นชม โบสถ์อำร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถท์ี่สร้างอุทิศให้กบันกับุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของ
พระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จากนั้นน าท่านชม ระฆังพระเจ้ำซำร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมยั
พระนางแอนนาที่ทรงประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ท าให้ระฆงั
แตก ปัจจุบนัวางโชว์ไวภ้ายในพระราชวงัเครมลิน พร้อมกันน้ีน าท่านชม ปืนใหญ่พระเจ้ำซำร์ สร้างในปี ค.ศ.
1586 ตอ้งการให้เป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท าดว้ยบรอนซ์ น ้าหนกั 40 ตนั และลูกกระสุนหนกั ลูกละ 1 ตนั 

เที่ยง    บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย จากนั้นน าท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว เมืองหลวงของประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย ท่ียิ่งใหญ่ตั้งอยู่

บนเนินเขา 7 ลูก มีแม่น ้ ามอสควาไหลผ่านกลางเมือง น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง สถานที่ส าคญัของกรุงมอส
โคว ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นจตัุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโควด้านหน้าเป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซียพ้ืนถนนมี



สัญลกัษณ์เป็นวงกลม จากนั้นน าท่านชม วิหำรเซนต์บำซิล สัญลกัษณ์ของกรุง
มอสโคว สร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้าอิวานจอมโหด ประกอบด้วยโรงสวด
ทรงกระบอก 9 โรง ซ่ึงเช่ือมต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน ผ่านชมสุสานเลนิน 
อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวิคท่ีปัจจุบนัล่มสลายไปกบัความยิ่งใหญ่
ของสหภาพโซเวียต จากนั้นน าท่านเดินชมรอบ ๆ บริเวณจตัุรัสแดงซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ เร่ิมท่ี อนุสรณ์สถำน เลนิน เป็นที่เก็บศพสร้าง
ดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพ เลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 
ตั้ งอยู่บริเวณจัตุรัสหน้าวงัเครมลิน นับว่าเลนินเป็นวีรบุรุษผูย้ิ่งใหญ่ของ
สหภาพ       โซเวียตที่ยงัมีคนนับถือ และบริเวณเดียวกันท่านจะได้ชม      หอนำฬิกำซำวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมส
ปาสสกายา ท่ีมียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจากทบัทิมน ้ าหนัก 20 ตนั ซ่ึง
พรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไวเ้มื่อปี ค.ศ.1995 มีลักษณะคล้ายหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอน สมควรแก่เวลาน า
ท่านช้อปป้ิงสินค้าท่ีห้ำงสรรพสินค้ำกุม ห้างสินค้าเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย 
สร้างในปี ค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารท่ีออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า 
Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยดั
พลงังาน มีร้านคา้เปิดให้บริการมากมายถึง 200 ร้านคา้ เป็นห้างสรรพสินคา้ที่ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดด
เด่น จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ประเภทของท่ีระลึก 

ค ่ำ     บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 5) หลงัอาหารน าท่านชมการแสดงละครสัตว์อันเลื่องช่ือ “Russian 
Circus” เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายกรรมและมายากลอนัน่าตื่นตา
ตื่นใจ 
 พักค้ำงคืน ณ  Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotel หรือเทยีบเท่ำ (คืนที่ 2) 

  
 
 
 
 
 

วันที่ส่ี      มอสโคว – ซำกอส – วิหำรนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส – ตลำดอิสไมโลโวเครมลิน – ล่องเรือแม่น ้ำมอสควำ 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองเซอร์กำเยฟโปสำด (ซำร์กอส) ซ่ึงอยู่ห่างจากกรุงมอสโควไปทางทิศ

ตะวนัออกประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะ
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่ร่มร่ืนงดงามไปด้วยป่าสน เมื่อ
เดินทางถึง น าท่านชมวิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 
14 เพื่อเป็นศูนยร์วมชาวศริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์ ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในรัสเซีย ชมหอระฆังเก่าแก่ บ่อน ้ ามนต์ศกัดิ์ สิทธ์ิ 



และวิหำรนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส (St. Sergius) ท่ีแท่นบูชาประดบัประดาด้วยเงินบริสุทธ์ิ จากนั้นมีเวลาให้ท่าน
ไดเ้ดินชมความงามโดยรอบเมืองหรือจะเลือกซ้ือของฝากจ าพวก ผา้คลุมไหล่ งานไมต้่างๆ ตุ๊กตามาทรอสกา้ ซ่ึงมี
ตน้ก าเนิดท่ีเมืองซาร์กอสแห่งน้ี และถือเป็นอีกหน่ึงของฝากจากรัสเซียที่พลาดไม่ได ้

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบักรุงมอสโคว น าท่าน ช้อปป้ิงของฝำก ของที่ระลึกที่ตลำดอิสไมโลโวเครมลิน โดย

ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหน่ึงของกรุงมอสโคว 
ตลาดแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางการคา้ท่ีส าคัญและเป็น
ศูนย์รวมของช่างฝีมือจ านวนมาก มีร้านค้าและการจัดแสดง
จ าหน่ายสินคา้ตามรายทาง เต็มไปดว้ยร้านคา้ขายของฝากของที่
ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระ
ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงเดินเล่น  ท่านจะไดส้นุกสนานกบัการเลือกซ้ือ
สินคา้พร้อมต่อรองราคากบัพ่อคา้แม่คา้ชาวรัสเซียอธัยาศยัดี ได้
เวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

ค ่า   บริกำรอำหำรค ่ำบนเรือ (ม้ือท่ี 8) พร้อมชมความงามของกรุงมอสโควโดย
การล่องเรือในแม่น ้ำมอสควำซ่ึงถือได้ว่าเป็นแม่น ้ าสายหลกัท่ีไหลผ่านกรุงมอส
โควผ่านชมความงามของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของสองฝ่ังแม่น ้าท่ีประดบัประดา
ตกแต่งอย่างสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั (เตรียมแพค็
กระเป๋าส าหรับออกเดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์กในวนัรุ่งขึ้น)   

  พักค้ำงคืน ณ   Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotel หรือเทยีบเท่ำ (คืนที่ 3) 
 
วันที่ห้ำ มอสโคว – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เสำอเล็กซำนเดอร์ – พระรำชวังฤดูหนำว 
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 
........... น. น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ดว้ยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN เที่ยวที่ 760A  
........... น. คณะเดินทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือ เลนินกราดเดิม ที่สร้างโดย

พระเจ้าปีเตอร์ มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งน้ีมีประวตัิศาสตร์ของ
การต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้ งและยงัเป็นอู่ก าเนิดอ านาจของการ  ปฏิวตัิ
รัสเซียท่ีส่ันสะเทือนไปทัว่โลก เมืองน้ีถือไดว้่าเป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลกประกอบด้วย 44 เกาะ เช่ือมต่อกันด้วย แม่น ้า-ล าคลองอีก 86 
สาย สวยงามจนไดร้ับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 
ปี ตวัเมืองนั้น ไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นนครท่ีสวยและสมบูรณ์มากท่ีสุดในดา้นงานสถาปัตยกรรมและผงัเมือง 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 10) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสพระรำชวัง ซ่ึงเป็นจตัุรัสหลกั

ของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นสถานที่ประกอบพิธีการ
ต่าง ๆที่ส าคญั รวมถึงเหตุการณ์ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของ



รัสเซียด้วย ภายในบริเวณยงัเป็นท่ีตั้งของ เสำพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ที่ 1 สร้างขึ้นเพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงคราวท่ีท า
สงครามชนะนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส จากนั้ นน าชมความยิ่งใหญ่ของ พระรำชวังฤดูหนำว HERMITAGE 
MUSEUM ที่ประกอบด้วยห้อง ต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานท่ีแห่งน้ี เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือน
ประเทศรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพนัธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายา
ลกัษณ์กบัพระเจา้ซาร์นิโคลสัที่ 2 ของรัสเซียอีกดว้ย ปัจจุบนัพระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์ฮอร์มิเทจท่ีเก็บ
รวบรวมงานศิลปะล ้าค่า ของโลกกว่า 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, 
ปีกสัโซ,แวนโก๊ะ ฯลฯ จดัเป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะท่ีสวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหน่ึง 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 11) หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั  
 พักค้ำงคืน ณ MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL ,PARK INN HOTEL BY RADISSON หรือเทียบเท่า 
(คืนที่ 4) 

 
วันที่หก พุชกิน้ – พระรำชวังแคทเธอรีน – ปีเตอร์ฮอฟ – วังฤดูร้อนเปโตรควำเรสต์ 
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  (ม้ือท่ี 12) 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิ้น ตั้งอยู่ทางใตข้องเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นเมืองที่มีความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรม

เก่าแก่ท่ีไดร้ับการอนุรักษไ์วอ้ย่างด ีจากนั้นน าท่านเขา้ชม “พระรำชวังแคทเธอรีน” ภายในพุชกิ้นวิลเลจท่ีสวยงาม
แห่งหน่ึงในรัสเซีย ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศิลปะ แบบรัสเซียและศิลปะแบบ
บารอคมารวมกัน ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส  มีหลงัคารูปโดมสีทองสุกปลัง่ ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ นับ
ร้อย โดยเฉพาะห้องอ าพนั (แอมเบอร์รูม) ท่ีทุกท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอนัร่มร่ืนงดงาม
ในสไตลฝ์รั่งเศส หรือชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองไดต้ามอธัยาศยั 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 13) 
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “พระรำชวังฤดูร้อนเปโตรควำเรสต์”  ท่ีสร้างขึ้นใน

สมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช พระต าหนักที่ ได้ ช่ือว่าเป็น 
RUSSIA VERSILLES เป็นพระราชวงัที่งดงามโดดเด่นด้วย
อุทยานน ้าพุท่ีพวยพุ่งมาจากรูปป้ันสีทอง และที่ต่าง ๆ มากกว่า 
100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจ  กับ
ประติมากรรม ท่ีวิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายใน
พระราชวงัประดับประดาไปด้วยทองค าอร่ามเรืองพร้อม
ภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวตัิศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้  ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วย
พฤกษานานาพนัธ์ุและสวนน ้าพุอนัตระการตาสวยงามไม่ แพพ้ระราชวงัแวร์ซายในฝรั่งเศส  

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 14) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   
 พักค้ำงคืน ณ MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL ,PARK INN HOTEL BY RADISSON หรือเทียบเท่ำ 

 (คืนที่ 5) 
 
 



วันที่เจ็ด อนุสำวรีย์พระเจ้ำปีเตอร์ – วิหำรเซนต์ไอแซค – วิหำรหยดเลือด – ป้อมปีเตอร&พอล – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงเทพ 
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 
 น าท่านชม อนุสำวรีย์พระเจ้ำปีเตอร์มหำรำช เป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของรัสเซีย ที่พระนางแคทเธอรีนที่ 2 ด าริให้

สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผูส้ร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยมีตวัอักษรภาษาลาติน
และภาษารัสเซียสลกัอยู่ที่ฐานขอ้ความว่า "แด่พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 จากพระราชินีแคทเธอรีนที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 
1782" น าท่านชม  มหำวิหำรเซนต์ไอแซค ซ่ึงเป็นวิหารที่มี
ความหรูหราโดยจะเห็นไดจ้ากเสาหินแกรนิตสีน ้าตาลทองรวม
ทั้งส้ินประมาณ 48 ตน้ น ้าหนักตน้ละ 114 ตนั สูงไม่ต ่ากว่า 20 
เมตรเป็นเสาหินทั้งแท่ง โดยมีเสาหินท่ีหายากอ่ืนๆอีกมาก เช่น 
มาลาไคต์ เสาหินสีเขียว (MALACHITE) และลาปิส เสาหินสี
น ้ าเงิน (LAPIS) วิหารแห่งน้ีถือได้ว่าเป็นวิหารที่มีโดมใหญ่
เป็ น อันดับ  4 ของโลกรองจาก  Santa Marie Dei Fiori in 
Floence , St. Pual in London and St. Peter In Rome ซ่ึ ง เป็ น
โบสถ์ที่มีโดมใหญ่ที่สุด ยอดโดมท าด้วยทองค าแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม วิหารเซนต์ไอแซคแห่งน้ีนับว่ามี
ผูส้ร้างมากถึง 400,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส August de montferrand ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 40 
ปี จากนั้นน าท่านชม วิหำรหยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงพระเจ้า
ซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ชมความงดงามของโบสถ์น้ีและท่ีมาของค าว่า“โบสถ์หยดเลือด” รูปร่างและลักษณะ
ภายนอกของโบสถแ์ห่งน้ีนั้น จ าลองมาจากมหาวิหารเซนตบ์าซิลในมอสโคว  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 16) 
บ่าย น าท่านเขา้ชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขงัของนกัโทษทางการเมือง เป็นป้อมปราการที่

สร้างขึ้นพร้อมๆ กบันครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโ์รมานอฟทุก
พระองค ์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน   

17.25 น. คณะออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบิน QR280/QR834 (1725-2325/0205-1240) แวะเปล่ียนเคร่ืองที่
กรุงโดฮาประเทศการ์ตา้  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 
วันที่แปด กรุงเทพฯ 
12.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ... พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่ำนทีใ่ช้บริกำร 

 
 
 
 

 



 
** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่นหำกสำยกำรบินมกีำรเรียกเก็บภำษีน ้ำมนัและภำษีสนำมบินเพิ่มเติม ** 

 ** โรงแรมใน ไม่อนุญำตให้เดก็อำยุมำกกว่ำ 6 ปีขึน้ไป เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
** รูปภำพในโปรแกรมทัวร์เป็นกำรตกแต่งเพือ่กำรโฆษณำเท่ำนั้น ** 

 
***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในกำรยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงรำคำกรณีผู้ร่วม      เดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน*** 

ส ำหรับท่ำนที่เป็นมุสลิม ,  ทำนมังสวิรัติ  , ไม่ทำนหมู  , ไม่ทำนเนื้อ , ไม่ทำนไก่ , ไม่ทำนปลำ  โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์  
 
***กรุณำพิจำรณำรำยละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัท เม่ือท่ำนได้ท ำกำรซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้ว ทำง
บริษัทถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว *** 

 
อัตรำนี้รวม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนัเดินทำงไปและกลับพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง  
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ 

เน่ืองจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มอีำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึน้หลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ำพกัตรงกบัช่วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท ำให้ต้องมีกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าตัว๋รถไฟความเร็วสูง SAPAN ( ชั้นสอง)  
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์ 

 รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิ ร์ก  8  วัน 5  คืน  

QATAR AIRWAYS  

อัตรำค่ำบริกำร  พกัห้องคู ่ พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

วันที่ 7 – 14 กุมภำพันธ์ 2563 (วนัมำฆบูชำ) 53,500 5,400 

วันที่ 21 – 28 กุมภำพันธ์ 2563 53,500 5,400 

วันที่ 6 – 13 มีนำคม 2563 53,500 5,400 

วันที่ 18 – 25 มีนำคม 2563 53,500 5,400 



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

 
อัตรำนี้ไม่รวม 
1)    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกว่า 2 ช้ิน (ระเบียบของสำยกำรบิน)  
5)  ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ 24 USD 

6)  ค่ำทิปพนกังำนขับรถและไกด์ท้องถิน่ 36 USD 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง 

• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช ำระทันทีหรือก่อน
กำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน  มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ20,000
บาท)  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 50 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ได้ช าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 

รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั  ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 
 

หมำยเหตุ   
1. กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยุดงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ทีร่ะบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่
คืนค่าใชจ้่ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดร้ับค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดร้ับอย่างเต็มความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจ้งล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด



ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มคีิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรกัษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

 
กรมกำรกงสุลได้แจ้งเตือนว่ำ : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขดีเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดนิทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศ
ต่างๆ หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศนั้นอีก 
 

 
 

 


