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เข้าชม “พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี” ซ่ึงรวบรวมสมบัตทิีล่ า้ค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที ่19 
เทีย่วชม “เมืองซากอร์ส” มคีวามโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา 

สัมผสัความงดงาม “พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ 
น าชม “การแสดงละครสัตว์แสนรู้” รวมทั้งมายากล และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ 

*** น่ังรถไฟด่วนจาก กรุงมอสโคว์ สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (พกัโรงแรม 5 คืน) ***             
พเิศษ รับประทานอาหารค า่พร้อมชมการแสดงระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 
พกัโรงแรม 4 ดาว ในเครือ INTERCONTINENTAL ณ กรุงมอสโคว์  (2 คืน) 

ออกเดนิทางวนัที ่  
25 พ.ค. - 01 มิ.ย. // 08-15 มิ.ย. // 12-19 ก.ย. // 19-26 ก.ย. // 10-17 ต.ค. // 18-25 ต.ค. 2562 
 

วนัที่01     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์   

สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.05 น. เหินฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 839  

วนัที0่2      กรุงมอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โร่ – สถานีรถไฟใต้ดนิ – ถนนอารบัต 
00.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง)  
02.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 223 
08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว น ำท่ำนผำ่นพิธีตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 จำกนั้น  น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เนินเขาสแปร์โร่”  (SPARROW HILL) จุดชมวิวท่ีสำมำรถมองเห็นทศันียภำพของกรุง
มอสโควไ์ดท้ั้งเมือง และสำมำรถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ี
สร้ำงในสมยัสตำลิน ซ่ึงท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปกบัหน่ึงใน
เจ็ดตึกท่ีใกล้ท่ีสุด คือ มหำวิทยำลัย มอสโคว์ ท่ีเป็น
มหำวิทยำลยัท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้ำงในสมยัพระ
นำงแคทเธอรีนมหำรำช จำกนั้น น ำท่ำนชม “สถานี
รถไฟใต้ดิน” (METRO STATION) สถำนีรถไฟใตดิ้น
เป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีชำวรัสเซียสำมำรถอวดชำวต่ำงชำติให้
เห็นถึงควำมยิ่งใหญ่ ประวติัศำสตร์ควำมเป็นชำตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงำม สถำนีแตกต่ำงกนัดว้ย
ประติมำกรรม โคมไฟระยำ้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อนท่ีสวยงำม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนสู่ “ถนนอารบัต” (ARBAT STREET) เป็นถนนคนเดิน ยำวประมำณ 1 กม. เป็นทั้งยำ่นกำรคำ้ แหล่วงรวม

วยัรุ่น ร้ำนคำ้ของท่ีระลึก ร้ำนนั่งเล่น อำทิ แมคโดนัล 
สตำร์บคั ฮำร์ดร็อคคำเฟ่ ฯลฯ และยงัมีศิลปินนัง่วำดรูป
เหมือน รูปลอ้เลียน และยงัมีศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก
อีกด้วย อิสระช้อปป้ิงและเดินเล่นเก็บภำพบรรยำกำศ
ตำมอัธยำศัย นอกจำกน้ีท่ำนได้ถ่ำยภำพกับ “อำคำร
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ” ของรัสเซียท่ียิ่งใหญ่
สวยงำมกับศิลปกรรมแบบสตำลินสไตล์  น าท่าน
เปลี่ยนบรรยากาศ ล่องเรือชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้ามอสโคว์ “MOSKVA” เรือจะน าท่านล่องผ่านชมสถานที่
ส าคัญๆ หลายแห่งในกรุงมอสโคว์     

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั:      HOLIDAY INN SELIGERSKAYA                                                        หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่03     มอสโคว์ – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลทีรินิตี ้– จตุัรัสแดง – ชมละครสัตว์   
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซอร์กิเยฟ โปซาด” (SERGIEV POSAD) หรือ “เมืองซากอร์ส” (ZAGORSK) (70 ก.ม.) เขำ้

สู่ โบรำณสถำน ท่ี ให ญ่ ท่ี สุ ดและ เ ก่ ำ แ ก่ ท่ี สุ ด ใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของ
ประเทศ เป็นวิทยำลยัสอนศิลปะสอนกำรร้องเพลงทำง
ศำสนำ สอนกำรวำดภำพไอคอน เป็นวิทยำลยัสงฆ์ท่ีมี
บำทหลวง 400 รูป และนกัศึกษำ 100 คน ชม “โบสถ์โฮล ี
ทรินิตี้” (THE HOLY TRINITY) เป็นโบสถ์แรกของ
เมืองมียอดโดมหัว  หอมสีทอง ภำยในตกแต่งด้วย



 

ภำพเฟรสโกและภำพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนกับุญเซอร์เจียสท่ีภำยในบรรจุกระดูกของท่ำน  
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ “มอสโคว์” น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “จัตุรัสแดง” (RED SQUARE) ลำนกวำ้ง

ใจกลำง เ มือง ท่ี เ ป็น เว ทีของ เหตุกำรณ์ส ำคัญใน
ประวติัศำสตร์ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดง
จะเป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำม เช่น วิหำร
เซนต์บำซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด ท่ีมีสีสัน
สวยงำมสดใส ชม “หอนาฬิกาซาวิเออร์” ตั้งอยู่บน
ป้อมสปำสสกำยำ เป็นศิลปะโกธิกบนยอดมีดำวแดง 5 
แ ฉ ก ท่ี ท ำ ม ำ จ ำ ก ทั บ ทิ ม น ้ ำ ห นั ก  2 0  ตั น  ช ม
ห้างสรรพสินค้ากุม สถำปัตยกรรมท่ีเก่ำแก่ของเมืองสร้ำงในปี ค.ศ.1895 จ  ำหน่ำยสินคำ้จ ำพวก แบรนด์เนม เส้ือผำ้ 
เคร่ืองส ำอำง น ้ ำหอม ถ่ำยภำพกับพิพิธภัณฑ์ประวติัศำสตร์ อำคำรตึกสีแดง สถำนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลทำง
ประวติัศำสตร์ของรัสเซีย มีสมบติัมำกกวำ่ 4.5 ลำ้นช้ิน และเอกสำรกวำ่ 15 ลำ้นช้ิน อนุสรณ์สถำนเลนิน ท่ีเก็บศพ
สร้ำงดว้ยหินอ่อนสีแดงภำยในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
*** น าท่านชม การแสดงละครสัตว์ (CIRCUS) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้ง
มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 
15 นาที และช่วงหลงัอกี 45 นาที จากนีย้งัมบีริการถ่ายรูปกบัสัตว์ต่างๆ และมขีองที่ระลกึด้วย *** 

   ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไม่มกีารแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 15 USD*** 

ที่พกั:      HOLIDAY INN SELIGERSKAYA                                                        หรือระดบัใกล้เคยีง    
 

วนัที0่4   ตลาดสินค้าพ้ืนเมือง – พระราชวงัเคลมลนิ – พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร่ี  
อารามชี โนโวดวิชีิ คอนแวนน์ – มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ – มอสโคว์  
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟด่วน)   

เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  
น ำท่ำนสู่ “ตลาดสินค้าพื้นเมือง” (IZMAILOVO) ตลำด
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่ำนได้เลือกซ้ือ
สินคำ้พื้นเมืองนำนำชนิด ในรำคำยอ่มเยำ และตวัตลำด
เองก็จ  ำลองรูปแบบอำคำรสวยงำมหลำยแห่งของรัสเซีย 
มำไวอ้ยู่ในท่ีเดียวกนั ท่ำนสำมำรถหำของท่ีระลึกหรือ
ของฝำก ไดบ้นถนนสำยน้ี เช่น ตุ๊กตำมำทรอชกำ้ หรือ
ตุ๊กตำแม่ลูกดก, กล่องไมแ้กะสลกั ท่ีท ำจำกไมเ้บิร์ช , 
หมวกขนสัตว ์ขนหมี(ขนเทียม), ผำ้พนัคอ ผำ้คลุมไหล่ คลุมผม (Platok), ไข่อีสเตอร์, เคร่ืองถม (Khokhloma), 



 

อ ำพนั, รองเทำ้บูทรัสเซีย ท่ีใส่สบำยโดยไม่ตอ้งใส่ถุงเทำ้ 
(Valenki) ฯลฯ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “พระราชวังเครมลิน” 
(KREMLIN PALACE น ำท่ำนเขำ้ชม “พิพิธภัณฑ์อาร์
เมอร่ี” (ARMOURY CHAMBER) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ี
เก่ำแก่ท่ีสุดของรัสเซีย เร่ิมก่อสร้ำงตำมพระบญัชำของ
พระเจำ้อเล็กซำนเดอร์ท่ี 1 ปัจจุบนัเป็นสถำนท่ีรวบรวม
ทรัพยส์มบติัท่ีล ้ ำค่ำในช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 19 แวะ
ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณดำ้นหนำ้พระรำชวงัเครมลิน ซ่ึงตั้งอยูบ่นชำยฝ่ังของแม่น ้ ำมอสโควแ์ละแม่น ้ ำเนกลินนำยำ 
สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นท่ีประทบัของพระเจำ้ซำร์ผูค้รองเมืองทุกพระองค ์จนกระทั้งยุคของซำร์ปีเตอร์มหำรำชทรงยำ้ยไป
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบำลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น ำท่ำนสู่ จตุัรัส
วหิำร ถ่ำยรูปกบัโบสถ์อสัสัมชญั โบสถ์อนันนัซิเอชัน่ โบสถ์อำร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวำน และเขำ้ชมดำ้นใน
โบสถ์อสัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส ำคญัใชใ้นงำนพิธีกรรมท่ีส ำคัญ สร้ำงในปี ค.ศ.1475-1479 จำกนั้น ชมระฆงัพระ
เจำ้ซำร์ สร้ำงในสมยัพระนำงแอนนำท่ีทรงประสงคจ์ะสร้ำงระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อ  น ำไปติดบนหอระฆงัแต่
เกิดควำมผิดพลำดระหว่ำงกำรหล่อท ำให้ระฆงัแตก ต่อดว้ยชมปืนใหญ่พระเจำ้ซำร์ท่ีมีควำมตอ้งกำรสร้ำงปืนใหญ่
ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีกำรใชย้งิเลย ท ำดว้ยบรอนซ์น ้ำหนกั 40 ตนั 

เทีย่ง       บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ ำนเข้ำชม  “อารามชี  โนโวดิ วิ ชี  คอนแวนน์ ” 

(NOVODEVICHY CONVENT) ซ่ึงสร้ำงในศตวรรษท่ี 
16 เป็นสถำปัตยกรรมสไตลบ์ำรอก คอนแวนตเ์ก่ำแก่อำยุ
กวำ่ 300 ปี แทน อดีตเคยเป็นท่ีคุมขงัของพระนำงโซเฟีย
และเช้ือพระวงศฝ่์ำยหญิงของรำชวงศโ์รมำนอฟ ปัจจุบนั
เป็นสุสำนส ำหรับสุภำพสตรีคนส ำคญัระดบัประเทศ น ำ
ท่ำนเขำ้ชม “มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์” หรือท่ีเรียกกนัว่ำ 
มหาวิหารโดมทอง (CATHEDRAL OF CHRIST THE 
SAVIOUR)  (ห้ำมถ่ำยภำพดำ้นใน) เป็นมหำวิหำรโดม
ทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่ง
ชยัชนะในสงครำมนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ. 1812โดยพระ
เจำ้ซำร์อเล็กซำนเดอร์ท่ี 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ

และแสดงกตญัญุตำแด่พระผูเ้ป็นเจำ้ท่ีทรงช่วยปกป้อง
รัสเซียให้รอดพน้จำกสงครำมนโปเลียน ใชเ้วลำก่อสร้ำง
นำนถึง 45 ปี เป็นวหิำรท่ีส ำคญัของนิกำย 
รัสเซียน ออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมท่ีส ำคัญ
ระดับชำติ  โดยมหำวิหำรเซนต์ซำเวียร์ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ ำ 
MOSKVA สมควรแก่เวลำ น ำทุกท่ำนออกเดินทำงสู่ 



 

“เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก” (ST.PETERSBURG)  โดยรถไฟด่วนSAPSAN HIGH-SPEED TRAIN  เทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทาง จากกรุงมอสโคว์ สู่ เมือง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:     PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL                                           หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่05     เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวงัฤดูร้อน) – เมืองพุชกิน้  
              พระราชวงัแคทเธอรีน (พระราชวงัฤดูร้อน) – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก) 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

น ำ ท่ ำ น เ ดิ น ท ำ ง สู่  “ เ มื อ ง ปี เ ต อ ร์ ฮ อ ฟ ” 
(PETRODVORETS) ซ่ึ งอยู่ท ำงตอนใต้ของอ่ำว
ฟินแลนด์ รู้จกัเมืองน้ีกนัอย่ำงแพร่หลำยว่ำเป็นศูนย์
รวมของสวนแห่ง เ มือ ง ปี เตอ ร์ฮอฟ  น ำท่ ำน สู่ 
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระต ำหนักชำยฝ่ัง
ของกษตัริย์รัสเซียเพื่อใช้พกัผ่อนและล่ำสัตว์ในฤดู
ร้อนท่ีมี ช่ือเสียงมำกท่ีสุดในโลก ประกอบด้วย
พระรำชวงั น ้ ำพุ สวนตอนล่ำง สวนตอนบน เป็นหน่ึงในบรรดำสุดยอดสถำปัตยกรรมของโลก โดยเฉพำะน ้ ำตกท่ี
ลดหลัน่กนัถึง 27 ขั้น น ้ำพุตกแต่งดว้ยรูปป้ันถึง 255 ช้ิน มี น า้พุใหญ่ที่สุด และ รูปป้ันแซมซันก าลังง้างปากสิงโต ท่ีมี
ช่ือเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถำปนิก BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 ปี
แห่งชยัชนะเหนือสวเีดนท่ีทุ่งโปลตำวำ เขำ้ชมภำยในพระรำชวงั ประกอบดว้ยห้องพกัผอ่น 26 ห้อง อำทิ ห้องเตน้ร ำ
ท่ีหรูหรำฟู่ฟ่ำดว้ยศิลปะบำรอก หอ้งทอ้งพระโรงใหญ่เป็นหอ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในพระรำชวงั ห้องรูปภำพท่ีแสดงรูปภำพ
ของศิลปินชำวอิตำลีจ ำนวน 368 รูป พระราชวังแห่งนี้และบริเวณใจกลางเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองพุชกิน้” (PUSHKIN) น ำท่ำนเก็บภำพกบั “โบสถ์เชสมี” (CHESME CHURCH) โบสถ์แห่ง

กำรประสูติของเซนตจ์อห์นเดอะแบปทิสตถู์กสร้ำงข้ึนโดยสถำปนิกของรัสเซีย YURY  FELTEN ในปี ค.ศ. 1780 
เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของกองทพัเรือรัสเซียเหนือกองทพัเรือรัสเซียเหนือกองทพัตุรกี ท่ีอ่ำวเชสมีในทะเล
อีเจียน  น าท่านเข้าชม “พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอ
รีน” (CATHERINE PALACE) ท่ีเร่ิมสร้ำงในสมยั
พระเจำ้ปีเตอร์มหำรำชให้เป็นท่ีพกัผอ่นของมเหสีองค์
โปรด พระนำงแคทเธอรีนท่ี 1 ต่อมำก็ยกให้พระธิดำ 
อลิซำเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งท ำให้พระรำชวัง
หรูหรำมำกข้ึนและสมยัพระนำงแคทเธอรีนมหำรำชก็
ตกแต่งเพิ่มเติมข้ึนอีก ภำยในเป็นอำคำร 2 ชั้น มีห้อง

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%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


 

พกัผอ่น 50 หอ้ง อำทิ หอ้งโถงใหญ่ เป็นหอ้งท่ีสวยงำม ผลงำนช้ินเอกของ BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI  
หน้ำต่ำงประดบัประดำดว้ยกระจก เทียน ปิดทองอร่ำมตำมรูปแบบศิลปะบำรอก ชมห้องอ ำพนั เป็นห้องท่ีมีควำม
สวยงำมท่ีสุดไม่ว่ำจะเป็นผนงัหรือรูปภำพประดบัก็น ำอ ำพนัมำตกแต่งทั้งหมด ห้องอำหำรค ่ำสีเขียว ออกแบบโดย 
CHARLES CAMERON เป็นห้องท่ีมีลกัษณะเด่นดว้ยศิลปะแบบคลำสสิก จำกนั้น น ำชม “โบสถ์หยดเลือด” (ดำ้น
นอก) (CHURCH OF THE SAVIOR ON SPILLED BLOOD) โบสถแ์ห่งหยดเลือด สร้ำงเพื่อเป็นเกียรติแห่งพระเจำ้ 
ซำร์อเล็กซำนเดอร์ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1881 ซ่ึงถูกลอบปลง
พระชนม์ เ ป็นโบสถ์ท่ีสวยงำม ตั้ งอยู่ข้ำงคลอง 
GRIBOYEDOV ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 โบสถ์
ไดรั้บควำมเสียหำยจำกระเบิด หลงัส้ินสุดสงครำมจึง
ได้มีกำรบูรณะใหม่ ปัจจุบันตั้ งโดดเด่นด้วยสีสันท่ี
สวยงำมสะดุดตำ ภำยในของโบสถ์แห่งน้ีถูกตกแต่ง
กระเบ้ืองโมเสคอย่ำงสวยในสไตล์ ROMANTIC 
NATIONALISM ซ่ึงแตกต่ำงจำกโบสถ์อ่ืนๆ ในนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก (ST.PETERSBURG) ซ่ึงมกัจะถูกตกแต่ง
ในสไตล์บำโรค (BAROQUE) และนีโอคลำสสิค (NEOCLASSIC) โบสถ์แห่งน้ีถือว่ำเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
รัสเซียท่ีถูกประดบัประดำดว้ยกระเบ้ืองโมเสค ละเอียดและสวยงำมทุกตำรำงน้ิว 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL                                          หรือระดบัใกล้เคยีง                               
วนัที0่6     เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พพิธิภณัฑ์เฮอร์มิเทจ – จตุัรัสพาเลซ – ป้อมปีเตอร์และปอล  

โบสถ์สมอลนี – ช้อปป้ิงถนน NEVSKY PROSPEKT 
รับประทานอาหารค า่ ณ พระราชวงันิโคลสั พร้อมชมโชว์   

เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเขำ้ชม “พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ” (HERMITAGE MUSEUM) หรือพระรำชวงัฤดูหนำว แรกเร่ิมในปี ค.ศ.
1764 พระนำงแคทเธอรีนได้ทรงซ้ือภำพเขียนจำก
ยุโรปกว่ำ 250 ช้ิน จึงตอ้งสร้ำงห้องส ำหรับเก็บและ
แสดงภำพส่วนพระองค์ข้ึนโดยท่ีพระนำงเรียกห้อง
แสดงภำพน้ีว่ำเฮอร์มิเทจ มีภำพเขียนท่ีทรงโปรด
ปรำนกวำ่ 3,000 ภำพ เหรียญโบรำณ และอญัมณีมีค่ำ 
งำนท่ีมีคุณค่ำถูกเก็บสะสมในพระรำชวงัฤดูหนำว
สะสมต่อเน่ืองกันมำกข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่รัชสมยั
ของพระเจำ้ เจำ้นิโคลสัท่ี 1 มีกำรจดัหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และไดเ้ปิดพิพิธภณัฑ์แห่งแรกท่ีให้คนทัว่ไปเขำ้ชม
ได้  ปั จ จุบัน มี ส่ิ งของ ต่ ำ งๆ  ท่ีทรง คุณค่ ำจัดแสดงอยู่ เ กื อบ  3  ล้ ำน ช้ิน  จำกนั้ น  น ำชม  “ จั ตุ รัส
พาเลซ” (DVORTSOVAYA SQUARE) ซ่ึงมีเสำหินอเล็กซำนเดอร์ ALEXANDER COLUMN ตั้งอยู่ เป็นหน่ึงใน



 

อนุสำวรียท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อเป็นกำรระลึกถึงชัยชนะในสงครำมเหนือนโปเลียนแห่ง
ฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1812 เป็นเสำแห่งชยัชนะท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท ำจำกหินแกรนิตแท่งเดียว  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนชม “ป้อมปีเตอร์และปอล” (PETER 

AND PAUL FORTRESS) ส่ิงก่อสร้ำงแรกสุดของ
เมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครำมเหนือสวีเดนดว้ย
ศิลปะบำรอก ตั้ งอยู่บนเกำะวำซิลเยฟสก้ี บนเกำะมี
วิหำรปีเตอร์และปอล ซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพของรำชวงศ์
โรมำนอฟ เร่ิมจำกพระเจ้ำปีเตอร์มหำรำชจนกระทั่ง
กษตัริยพ์ระองคสุ์ดทำ้ยของรำชวงศ ์พระเจำ้นิโคลสัท่ี 2 
และครอบครัว  จำกนั้น นัง่รถผำ่นชมเรือออโรร่ำ สร้ำงในช่วงปีค.ศ.1904-1905 ระหวำ่งกำรท ำสงครำมของรัสเซีย
กบัญ่ีปุ่น เป็นเรือรบโบรำณท่ีพ่ำยแพก้ลับมำเพรำะล้ำสมยัสู้ญ่ีปุ่นไม่ได้ ปัจจุบนัเป็นเรือปลดระวำงและท ำเป็น
พิ พิ ธ ภัณฑ์  น ำ ท่ ำ น เ ก็ บ ภ ำพ  “ โบส ถ์สมอล นี ” 
(SMOLNY CATHEDRAL) โบสถ์สวยงำมสีฟ้ำขำวท่ี
คู่ควรส ำหรับเจำ้หญิงเป็นตวัอย่ำงอนัน่ำหลงใหลของ
สถำปัตยกรรมสไตล์บำโรก สถำนท่ีแห่งน้ีมีเร่ืองรำวท่ี
สับสนวุ่นวำยอยู่เบ้ืองหลงั อำคำรแห่งน้ีออกแบบโดย
สถำปนิกชำวอิตำลี ฟรันเชสโก บำร์โตโลเมโอรัสเตรล
ลี ซ่ึงเป็นผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัอำคำรท่ีน่ำท่ึงท่ีสุดหลำยแห่ง
ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จำกนั้น น ำท่ำนเดินเท่ียวชม ถนน NEVSKY PROSPEKT เป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐำนะถนน
ประวติัศำสตร์ ศูนยก์ลำงของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ควำมยำวของถนน 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตน้ท่ีหนำ้พระรำชวงัฤดู
หนำว ส้ินสุดท่ีสถำนีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถำปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ในช่วงศตวรรษท่ี 18-20 เป็นทั้งสถำนท่ียำ่น
กำรคำ้ ยำ่นท่ีอยูอ่ำศยั พระรำชวงั โรงละคร ร้ำนคำ้ โรงแรม และสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคญั      

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชม การแสดงระบ าพื้นเมือง ที่ NIKOLAEVSKY PALACE ชม
การเล่นดนตรีโบราณ พิณ กีตาร์ การแสดงตลก การเต้นร าพื้นบ้านที่สะท้อนประเพณีและวัฒนธรรม และการแต่ง
กายชุดประจ าเผ่าต่างๆ ที่มีสีสันสวยงาม การแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง และมีพักประมาณ 15 นาที ระหว่างพัก
เชิญท่านรับประทานอาหารว่าง ว๊อดกา แชมเปญ ขนมปัง พร้อมคาเวยีร์และผลไม้ 

ที่พกั:     PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL                                           หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 



 

วนัที่07    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซก (ด้านนอก) – มหาวิหารคาซาน (ด้านนอก) 
เอาท์เลทวลิเลจปุกคาวา – สนามบิน 

เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม “มหาวหิารเซนต์ไอแซค” (ด้านนอก) (ST.ISAAC’S CATHEDRAL) ทีไ่ด้ช่ือว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงาม

ที่สุด ใหญ่เป็นล าดับ 4 ของโลก เป็นตน้แบบของท่ีท ำ
กำรรัฐบำลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ ถ่ำยรูป
ท่ีลำนดำ้นหลงัของมหำวิหำรเซนต์ไอแซค จะมีรูปป้ัน
ของพระเจำ้นิโคลสัท่ี 1 ทรงมำ้กบัฐำนท่ีมีรูปป้ันพระ
มเหสีและพระธิดำลอ้มรอบ น ำท่ำนชม “มหาวหิารคา 

 ซาน” (ดำ้นนอก) (KAZAN CATHEDRAL)  ตั้งอยูบ่น
ถนนเนฟสก้ี ซ่ึงเป็นถนนเส้นหลกัของตวัเมือง สร้ำงข้ึน
ในสมยัพระเจำ้ปีเตอร์มหำรำช ตรงกบัช่วงปีค.ศ. 1708 
ซ่ึงแต่เดิมนั้นจดัไดเ้พียงว่ำเป็นโบสถ์เล็กๆเท่ำนั้น โดย
ภำยในมีรูปไอคอนและพระแม่มำเรีย (OUR LADY OF 
KAZAN) ท่ีวำดข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงตรงกบั
สมยัพระเจำ้อีวำนท่ี 4 ในช่วงท่ีกรุงมอสโกก่อตั้งเป็น
เมืองหลวง โดยพระเจ้ำปีเตอร์มหำรำชได้มีพระรำช
ด ำรัสให้น ำรูปไอคอนและพระแม่มำเรียนมำ ได้ท่ีน่ี 
ต่อมำในสมยักำรปกครองของพระเจำ้ปอลดท่ี์ 1 ในปีค.ศ. 1800 ไดท้  ำกำรสร้ำงวหิำรใหม่ใหเ้ป็นวิหำรท่ีใหญ่ข้ึน และ
สวยงำมกว่ำเดิม เน่ืองจำกท่ีว่ำหลงัจำกท่ีพระองค์เสด็จประพำส ณ กรุงโรมท่ีอิตำลีแล้วพระองค์ทรงเกิดควำม
ประทบัใจในรูปแบบของสถำปัตยกรรมแบบ อิตำลี พระองค์จึงได้น ำรูปแบบดังกล่ำวนั้นมำผสมผสำนในกำร
ก่อสร้ำงมหำวหิำรหลงัใหม่น้ี  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา” (OUTLET VILLAGE PULKOVO) เอำทเ์ลทแห่งแรกของเมืองเซนต ์

ปีเตอร์สเบิร์ก มีสินคำ้หลำกหลำยแบรนด์ อำทิ ADIDAS , CALVIN KLEIN , FURLA , GEOX , GUESS , 
LACOSTE , NIKE , PUMA , SAMSONITE , SWATCH อิสระใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

อสิระอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
      ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทุกท่ำนออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนปูลโกโว น ำคณะท่ำนเช็คอิน  

23.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 282 
 
 
 
 



 

 

วนัที่08  กรุงเทพฯ        
05.00 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 3 ช่ัวโมง)   
08.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 832 
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ, การล่าช้าอันเน่ืองมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถงึผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ   
ออกเดินทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

12-19 ก.ย. 2562 56,900 56,900 56,900 14,000 
25 พ.ค. - 01 มิ.ย. // 19-26 ก.ย. 
10-17 ต.ค. // 18-25 ต.ค. 2562 

57,900 57,900 57,900 14,000 

08-15 มิ.ย. 2562 58,900 58,900 58,900 14,000 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 

 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - มอสโคว ์// เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก - กรุงเทพฯ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียน
ยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรรม)์/หำกผูเ้ดินทำงอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและกลบั
พร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 น ้ำด่ืมบนรถ 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมท่ี
พกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน)  

 หำกท่ำนลืมสมัภำระไวใ้นหอ้งพกั มีค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได ้

 ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ินและทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 40 ยเูอสดอลล่ำร์ (ตลอดกำรเดินทำง) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุ
งำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่
วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือ
วำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


