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กาํหนดการเดนิทาง  

เดอืนกนัยายน : 22 – 29 ก.ย. 

เดอืนตลุาคม : 2 – 9 ต.ค. // 20 – 27 ต.ค. (วนัปยิมหาราช) //  28 ต.ค. – 4 พ.ย. 

เดอืนพฤศจกิายน : 20 – 27 พ.ย. // 24 พ.ย. – 1 ธ.ค. 

เดอืนธนัวาคม : 3 – 10 ธ.ค.  (วนัพอ่แหง่ชาต ิและ วนัรฐัธรรมนญู) 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – มอสโคว 

19.00 น.   คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิชั้น 4 เคาน์เตอร ์Q สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ ( QR) 

เจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่น่ังขึ้นเครื่อง 

21.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซียโดยเที่ยวบินที่ QR981 / QR223  

  บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่

พร้อมรับการบริการอันสุดแสนประทับใจ แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ต้า  

 

วันที่สอง มอสโคว – พระราชวังไม้โคโลเมนสโกเย – วิหารเซนต์ซาเวีย – อารามโนโวดิวิชี – สแปโรว์ฮิลล์ 

08.00 น.      คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงมอสโคว จากนั้นนําท่านผ่านพิธีการทางสนามบินพร้อมรับ

กระเป๋าสัมภาระ คนขับรถผู้ชํานาญเส้นทางและไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่านที่สนามบิน นําท่านเดิน

ทางเข้าสู่ตัวเมืองมอสโคว นําท่านแวะชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พระราชวังไม้ฤดูร้อนโคโลเมนสโกเย 

(Kolomenskoye The Wooden Palace) พระราชวังเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิส พระบิดาของพระ

เจ้าปีเตอร์ มหาราช พระราชวังแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าสวยแปลกตากว่าพระราชวังอื่นๆ ที่พบเห็นในประเทศ

รัสเซีย เนื่องจากเป็นพระราชวังที่ทําจากไม้และไม่ได้ใช้ตะปูเลย โดยภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 

250 ห้อง ซ่ึงได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่าสองแสนคนมาสร้างโดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริเวณพระราชวัง

ยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดด้วยกัน 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านชมความงามของ วิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ วิหารในศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกที่ใหญ่ที่สุดใน

รัสเซีย โดดเด่นด้วยโดมทองบนยอดที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิม

ฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว  เดิม

สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 

ในการเฉลิมฉลองชัยชนะต่อกองทัพของนโป

เลียนแห่งฝรั่งเศส ต่อมาในสมัยของสตาลิน เคย

ส่ังให้ทุบทําลายสถานที่ แห่งนี้ เพื่อจ ะสร้าง

พร ะราชวั งแห่ ง โซ เวียตแต่ ต้องยกเ ลิก ไป

เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2  จนกระทั่งใน

สมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการ

บูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเงินบริจาคและ

พลังความศรัทธาของผู้คน มหาวิหารโดมทอง

แห่งนี้จึงกลายเป็นสถานท่ีหลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาของประเทศรัสเซีย จากนั้นนํา

ท่านชม อารามชโีนโวดวิิชี (Novodevichy Convent) อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1524 และได้ถูก

รวบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ UNESCO World Heritage Site เมื่อปี ค.ศ.2004 อารามชีแห่งนี้มี

ความสําคัญในแง่ของประวัติศาสตร์รัสเซีย คือ ครั้งหนึ่งที่นี่เคยถูกใช้เป็นที่คุมขังพระนางโซเฟียและเชื้อ

พระวงศ์หญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนี้ถูกใช้เป็นสุสานสําหรับสุภาพสตรีคนสําคัญ

ของประเทศ จากนั้นนําท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโควที่ “เนินเขาสแปโรว์ ฮิลล์ ” จุดชมวิวของที่

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว
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โลโมโนชอฟ (Moscow Lomonosov University) มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของ

รัสเซีย ที่สร้างเป็นตึกสูงใหญ่ในสมัยสตาลิน ตึกอธิการบดีสูงถึง 32 ชั้น มีหอประชุมขนาดบรรจุคนได้ 

1,500 คน ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งบนเนินเขาเลนิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วย

รูปทรงเดียวกัน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ ตุ๊กตาแม่ลูกดกแบบต่าง ๆ   

ค่ํา     บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  

พัก   Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotel หรือเทยีบเทา่ 

 

วันที่สาม    มอสโควเมโทร – พระราชวงัเครมลนิ – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – ระฆังและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – จัตุรัส

แดง – วิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ละครสัตว์ RUSSIAN CIRCUS 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยี เข้ากับ

สถาปัตยกรรมหลากหลายรปูแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี 

หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่งกว่าที่

ใดๆ จากนั้นนําท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน  สถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกําเนิดแห่ง

ประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายยุาวนานกวา่ 850 ปี ภายในท่านจะได้ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบถส์ที่เก่าแก่

ที่สุดและสําคัญที่สุดของรัสเซีย เป็นสถาปัตยกรรม

แบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจ้าอิวานที่ 3 มหาราช 

สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1475-1479 ก่อสร้างทับลงบน

โบสถ์ทีเก่าแก่โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของอิตาลียุค

นั้นคืออริสโตเติ้ล ปิโอราอานติ จากนั้นนําท่านชม 

พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ ซ่ึงเป็นที่ เก็บ

บริภัณฑ์สมบัติลํ้าค่าของกษัตริย์พระเจ้าซาร์แห่ง

รัสเซีย อันได้แก่  บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถ

ทองคํา,เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรป

รวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ที่สร้างอุทิศให้กับ

นักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์กอ่นยคุพระเจา้ปีเตอรม์หาราช จากนั้นนํา

ท่านชม ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบ

ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทําให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายใน

พระราชวังเครมลิน พร้อมกันน้ีนําท่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืน

ใหญ่ที่สุดในโลก ทําด้วยบรอนซ์ น้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนําท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว เมืองหลวงของ

ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยูบ่นเนินเขา 7 ลูก มีแม่น้ํามอสค

วาไหลผ่านกลางเมือง นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง สถานที่สําคัญของ

กรุงมอสโคว ซ่ึงได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโควด้านหน้าเป็น

ที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซียพื้นถนนมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม 

จากนั้นนําท่านชม วิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว สร้าง

ขึ้นในสมัยพระเจ้าอิวานจอมโหด ประกอบด้วยโรงสวดทรงกระบอก 9 

โรง ซ่ึงเชื่อมต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน ผ่านชมสุสานเลนิน อนุสรณ์

สถานของผู้นําพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่

ของสหภาพโซเวียต จากนั้นนําท่านเดินชมรอบ ๆ บริเวณจัตุรัสแดงซ่ึงเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญ

ต่าง ๆ เริ่มท่ี อนุสรณ์สถาน เลนิน เป็นที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพ เลนินนอนอยู่
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บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสหน้าวังเครมลิน นับว่าเลนินเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่

ของสหภาพ       โซเวียตที่ยังมีคนนับถือ และบริเวณเดียวกันท่านจะได้ชม     หอนาฬิกาซาวิเออร์ 

ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ที่มียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทํามาจาก

ทับทิมน้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 มีลักษณะคล้ายหอบิ๊ก

เบนที่ลอนดอน สมควรแก่เวลานําท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสินค้าเก่าแก่และใหญ่

ที่สุดในในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย สร้างในปี ค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารที่ออกแบบ

โดย Aleksander Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็ก

ให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายถึง 

200 ร้านค้า เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จําหน่ายสินค้าจําพวกแบรนด์

เนม เส้ือผ้า เครื่องสําอาง น้ําหอม และสินค้าประเภทของที่ระลึก 

ค่ํา     บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมการแสดงละครสตัวอ์นัเลือ่งชือ่ “Russian 

Circus” เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายกรรมและมายากลอัน

น่าตื่นตาตื่นใจ 

พัก   Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotel หรือเทยีบเทา่ 

  

 

 

 

 

 

วันที่สี ่     มอสโคว – ซากอส – วิหารนกับญุเซนต ์เซอรเ์จยีส – ตลาดอสิไมโลโวเครมลนิ – ล่องเรอืแม่น้ํามอสควา 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอส) ซ่ึงอยู่ห่างจากกรุงมอสโควไป

ทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างทาง

ท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ท่ีร่มรื่นงดงามไปด้วยป่า

สน เมื่อเดินทางถึง นําท่านชมวิหารเก่าแก่ ที่สร้างใน

ศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวศริสต์ นิกาย

ออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชมหอระฆังเก่าแก่ 

บ่อน้ํามนต์ศักดิ์สิทธ์ิ และวิหารนักบุญเซนต์ เซอร์

เจียส (St. Sergius) ที่แท่นบูชาประดับประดาด้วยเงิน

บริสุทธ์ิ จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินชมความงาม

โดยรอบเมืองหรอืจะเลือกซื้อของฝากจําพวก ผ้าคลุม

ไหล่ งานไม้ต่างๆ ตุ๊กตามาทรอสก้า ซ่ึงมีต้นกําเนิดที่เมืองซาร์กอสแห่งนี้ และถือเป็นอีกหนึ่งของฝาก

จากรัสเซียที่พลาดไม่ได้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับกรุงมอสโคว นําท่าน ช้อป

ปิ้งของฝาก ของที่ระลึกที่ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน โดยถือ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงมอสโคว 

ตลาดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สําคัญและเป็น

ศูนย์รวมของช่างฝีมือจํานวนมาก มีร้านค้าและการจัด

แสดงจําหน่ายสินค้าตามรายทาง เต็มไปด้วยร้านค้าขาย

ของฝากของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงเดินเล่น  
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ท่านจะได้สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าพร้อมต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ค้าชาวรัสเซียอัธยาศัยดี ได้

เวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านชมความงามของกรุงมอสโควโดยการล่องเรือใน

แม่น้ํามอสควาซ่ึงถือได้ว่าเป็นแม่น้ําสายหลักที่ไหลผ่านกรุงมอสโควผ่าน

ชมความงามของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของสองฝั่งแม่นํ้าที่ประดับประดา

ตกแต่งอย่างสวยงาม หลังจากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก 

(เตรียมแพ็คกระเป๋าสําหรับออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กใน

วันรุ่งขึ้น)  

 พัก   Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotel หรือเทยีบเทา่  

 

วันที่ห้า มอสโคว – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เสาอเล็กซานเดอร์ – พระราชวังฤดูหนาว 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 

........... น. นําท่านออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ด้วยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN เทีย่วที ่760A  

........... น. คณะเดินทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือ เลนินกราดเดิม ที่

สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มี

ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้งและยังเป็นอู่

กําเนิดอํานาจของการ  ปฏิวัติรัสเซียที่ส่ันสะเทือนไปทั่วโลก เมืองนี้

ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประกอบด้วย 44 

เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย แม่นํ้า-ลําคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับ

ฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเกา่ของรสัเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมือง

นั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสพระราชวัง ซ่ึงเป็นจัตุรัส

หลักของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นสถานที่ประกอบ

พิธีการต่าง ๆที่สําคัญ รวมถึงเหตุการณ์สําคัญทาง

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียดว้ย ภายในบริเวณยังเป็นที่ตั้ง

ของ เสาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่

ระลึกถึงคราวที่ทําสงครามชนะนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส 

จากนั้นนําชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว 

HERMITAGE MUSEUM ที่ประกอบด้วยห้อง ต่างๆ 

มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานท่ีแห่งนี้ เคยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซียของรัชกาลที่ 5 

ของไทยในการเจรญิสัมพันธไมตรไีทย / รัสเซีย พร้อมท้ังทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์กับพระเจ้าซาร์

นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอกีดว้ย ปัจจุบันพระราชวังนีไ้ด้ถูกใช้เป็นพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจที่เก็บรวบรวมงาน

ศิลปะลํ้าค่า ของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมท้ังภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี , 

ปีกัสโซ,แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  

พัก MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL ,PARK INN HOTEL BY RADISSON หรือเทยีบเทา่ 

 

วันที่หก พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – ปีเตอร์ฮอฟ – วังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ 

เช้า    บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิ้น ตั้งอยู่ทางใต้ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นเมืองที่มีความสวยงามด้วย

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี จากนั้นนําท่านเข้าชม “พระราชวังแคทเธอรีน” 
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ภายในพุชกิน้วิลเลจที่สวยงามแหง่หนึ่งในรสัเซีย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเด่น

ของศิลปะ แบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกัน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส  มีหลังคารูปโดมสีทอง

สุกปล่ัง ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอําพัน (แอมเบอร์รูม) ที่ทุกท่าน

จะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองได้

ตามอัธยาศัย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ “พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์”  ที่

สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตําหนักที่ได้

ชื่อว่าเป็น RUSSIA VERSILLES เป็นพระราชวังที่งดงามโดด

เด่นด้วยอุทยานนํ้าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทอง และที่

ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง 

ท่านจะตื่นตาตื่นใจ กับประติมากรรม ที่วิจิตรงดงาม

อลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับ

ประดาไปด้วยทองคําอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่

สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจ

ประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธ์ุและสวนน้ําพุอันตระการตาสวยงามไม่ 

แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทา่นเดินทางสู่ทีพ่ัก   

พัก MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL ,PARK INN HOTEL BY RADISSON หรือเทยีบเทา่ 

 

วันที่เจ็ด อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์ – วิหารเซนต์ไอแซค – วิหารหยดเลือด – ป้อมปีเตอร&พอล – เซนต์ปีเตอร์

สเบิร์ก – กรุงเทพ 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชม อนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของรัสเซีย ที่พระนางแคทเธอรีนท่ี 

2 ดําริให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้สร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยมี

ตัวอักษรภาษาลาตินและภาษารัสเซียสลักอยู่ที่ฐานข้อความว่า "แด่พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 จากพระราชินี

แคทเธอรีนท่ี 2 สิงหาคม ค.ศ. 1782" นําท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ซ่ึงเป็นวิหารที่มีความหรูหรา

โดยจะเห็นได้จากเสาหินแกรนิตสีน้ําตาลทองรวมทั้งส้ิน

ประมาณ 48 ต้น น้ําหนักต้นละ 114 ตัน สูงไม่ต่ํากว่า 20 

เมตรเป็นเสาหินทั้งแท่ง โดยมีเสาหินที่หายากอื่นๆอีกมาก 

เช่น มาลาไคต์ เสาหินสีเขียว (MALACHITE) และลาปิส เสา

หินสีน้ําเงิน (LAPIS) วิหารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวิหารที่มีโดม

ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกรองจาก Santa Marie Dei 

Fiori in Floence , St. Pual in London and St. Peter In 

Rome ซ่ึงเป็นโบสถ์ที่มีโดมใหญ่ที่สุด ยอดโดมทําด้วย

ทองคําแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม วิหารเซนต์ไอแซคแห่งนี้

นับว่ามีผู้สร้างมากถึง 400,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส August de montferrand ใช้

เวลาก่อสร้างนานถึง 40 ปี จากนั้นนําท่านชม วิหารหยดเลอืด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) ที่

สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ชมความงดงามของโบสถ์นี้และที่มาของคําว่า

“โบสถ์หยดเลือด” รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์แห่งนี้นั้น จําลองมาจากมหาวิหารเซนต์บาซิล

ในมอสโคว 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 หลังมื้ออาหารนําท่านเข้าชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นท่ีคุมขังของนักโทษทาง

การเมือง เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานท่ีเก็บพระ

ศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo อิสระ

ให้ท่านเลือกซ้ือของที่เอาท์เล็ตซ่ึงรวมร้านค้าแบรนด์ชื่อดังมากกว่า 40 ร้านค้า อาทิเช่น ADIDAS, BOSS, 

FURLA, GUESS, LACOSTE, NIKE, PUMA, TOMMY HILFIGER, VASSA&CO, SAMSONITE ฯลฯ จากนั้นนํา

ท่านเดินทางสู่สนามบิน   

17.25 น. คณะออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบิน QR280/QR834 (1725-2325/0205-1240) แวะ

เปล่ียนเครื่องที่กรุงโดฮาประเทศการ์ต้า  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 

12.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

ขอบคณุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

 

 

 

** ราคาดงักลา่วอาจมกีารปรบัเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็ภาษนี้าํมนัและภาษสีนามบนิเพิม่เตมิ ** 

 ** โรงแรมใน ไมอ่นญุาตใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 6 ปขีึน้ไป เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

** รปูภาพในโปรแกรมทวัรเ์ปน็การตกแตง่เพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ ** 

 

***หมายเหต ุ: บรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงราคากรณผีูร้ว่ม      เดนิทางนอ้ยกวา่ 20 

ทา่น*** 

สําหรบัทา่นทีเ่ปน็มสุลมิ ,  ทานมงัสวริตั ิ , ไม่ทานหม ู , ไม่ทานเนือ้ , ไม่ทานไก ่, ไม่ทานปลา  โปรดแจง้ลว่งหนา้อยา่ง

น้อย 2 สัปดาห์  

 

***หมายเหตุข้อสําคัญที่ท่านควรทราบ*** 

 
รัสเซีย  มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  8 วัน 

5 คืน 

QATAR AIRWAYS  

อตัราคา่บรกิาร  พกัหอ้งคู ่
พักเดีย่ว 

จ่ายเพิ่ม 

วนัที ่22 – 29 กนัยายน  54,800 5,900 

วนัที ่2 – 9 ตลุาคม 54,800 5,900 

วนัที ่20 – 27 ตลุาคม (วนัปยิมหาราช) 54,800 5,900 

วนัที ่28 ตลุาคม – 4 พฤศจกิายน (กลบัไฟล ์23.20 น.ถงึไทย 

19.20 น.) 

54,500 

5,900 

วนัที ่20 – 27 พฤศจกิายน 53,500 5,400 

วนัที ่24 พฤศจกิายน – 1 ธนัวาคม 53,500 5,400 

วนัที ่3 – 10 ธนัวาคม (วนัพอ่แหง่ชาต ิและ วนัรฐัธรรมนญู) 54,500 5,900 
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1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัท จะทําการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผู้กําหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า 

เป็นการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยื่นวีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยู่ใน

รายการทัวร์แล้ว 

2) ในกรณทีีท่า่นไมส่ามารถมายืน่วซีา่ตามวนัทีบ่รษิทัแจง้ไว ้ทําใหว้นัยืน่วซีา่เหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง 

ท่านจะตอ้งจา่ยเงนิคา่วซีา่เพิม่ทา่นละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจํานวนนี้ ท่านสามารถจ่ายเงินท่ี

ตัวแทนยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองในวันที่ท่านยื่นวีซ่า  

 

อัตรานี้รวม 

1) ค่าตั๋วเครือ่งบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะ (น้าํหนักกระเปา๋ใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3)    ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ํานาญเส้นทาง  

4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ  

5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพรอ้มอาหารเช้าหรือเทยีบเท่า (โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมม่ี

เครือ่งปรบัอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึน้หลายเทา่ตวั 

หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาล งานแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ อนัเปน็ผลทาํใหต้อ้งมกีารเปลีย่นยา้ย

เมอืง โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเปน็สาํคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ 

7)    ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

8)    ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง SAPAN ( ชั้นสอง)  

9)    ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ 

10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัททัวร์ 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1)    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

2)    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

3)    ค่าอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ  

4)    ค่าน้ําหนักส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจํานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)  

5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 24 USD 

6)  คา่ทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 36 USD 

 

***กรณุาพจิารณาเงือ่นไขตา่งๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัรข์องบรษิทั กอ่นทา่นทาํการจองทวัร*์** 

 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระ

ทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่าน

ละ20,000บาท)  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์ 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์ 
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 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่ได้ชําระไปแล้ว

จํานวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัท

ระบุใน รายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ

ต่างประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท

จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่าน

ควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 

หมายเหตุ   

1. กรณีที่เกดิเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนัดหยดุงานหรอืการก่อจราจล ภยั

ธรรมชาติ   รถตดิ  ทําให้ไม่สามารถกิน-เทีย่วและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ทีร่ะบุ ทางบรษิัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถอืเป็นเหตุสุดวิสัยทีเ่กิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และ

ทางบรษิัทฯ ไม่ไดร้ับค่าชดเชยใด ๆ ทัง้ส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบรษิัทฯ จะคงไว้ซ่ึงผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึง

จะได้รับอยา่งเต็มความสามารถ 

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความ

เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย โดย

จะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน 

3.ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่ับการเปล่ียนแปลง

ของสายการบิน สภาพทางการเมอืง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเทีย่วที่มีควิยาวจนทําให้โปรแกรมตอ่ไปเสียหาย แต่

ยงัคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชนข์องลูกค้าทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 

4.ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบในส่วนที่เป็นทรพัย์สินส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น 

พาสปอรต์, ของมีค่า, กระเปา๋เงิน, กระเป๋าเดินทาง เปน็ต้น 

 


