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รหสัโปรแกรม : 13492 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

รสัเซีย : มอสโคว-์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 7 วนั 5 คืน บินตรง SU 

นัง่รถไปดว่นพิเศษ 4 ชัว่โมง 
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ตารางการเดินทาง 

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

วนัที่สอง  มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– วิหารเซ็นต ์เดอซาร ์

                   เวียร ์– METRO - ถนนอารบตั - ละครสตัว ์                                        (B/L/D) 

วนัที่สาม   จตัรุสัแดง -ตึก Ostankino Tower -มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM   (B/L/D) 

วนัที่ส่ี  มอสโคว ์–  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดหูนาว  (B/L/D/)           

วนัที่หา้        พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   

                  Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรรา่                              (B/L/D) 

วนัที่หก        เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์- โบสถห์ยดเลือด-มอสโคว ์    (B/L/-) 

วนัที่เจ็ด  กรุงเทพ ฯ 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพ่ิม 

22-28 มิ.ย.62 

13-19 ก.ค.62 
60,999 60,999 59,999 8,500 

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 

 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดนิทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลกิการเดนิทาง หรือ เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเติม ตามความเหมาะสม 
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07.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 7 ช้ัน 4 เคานเ์ตอร ์P  

                    AEROFLOT AIRLINES (SU) พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.00 น.  ออกเดินทาง สู่มอสโคว ์ โดยสายการบินแอรโ์รวฟรอท (SU) เที่ยวบินท่ี SU 271 

                           บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 2 รอบ **ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 

 
16.00 น. เดินทางถงึสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  

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

http://bit.ly/2NMk5YE
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จากน้ันน าท่านข้ึนสู ่ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็น

บริเวณท่ีมองเห็นทศันียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเ่บ้ืองลา่งไดโ้ดยทั้งหมด จึงท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์

ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแหง่น้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้ งของมหาวิทยาลยั

มอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวให้

ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็นเหมือน

หวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบันพระราชวงัเครมลิน

เป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีส าคญัหลายแหง่ เชน่ สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและ

ส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

จากน้ันเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยูใ่นบริเวณพระราชวงัเค

รมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล ้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกันตัว หมวก 

เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยากยิ่ง  จากน้ันชม โบสถอ์ัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่ส าคัญและใหญ่ท่ีสุดในเครมลิน โดย

สรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก  

จากน้ัน ชม โบสถI์VAN THE GREAT BELL-TOWER 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

วนัที่สอง     มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– วิหารเซ็นต ์เดอซาร ์

                   เวียร ์– METRO - ถนนอารบตั - ละครสตัว ์                                        (B/L/D) 
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น าท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ้ นเม่ือปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้

ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จาก

สงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะน้ันไดส้ัง่ให ้

ทุบโบสถท้ิ์งเพ่ือดดัแปลงเป็นสระว่ายน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจนเม่ือปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมัติใหมี้การ

ก่อสรา้งวิหารข้ึนมาใหม่ดว้ยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจ าลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์ วิหารน้ีจึงกลบัมายืนหยดัท่ี

เดิมอีกครั้งโดยสรา้งเสร็จสมบูรณแ์ละท าพิธีเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรมส าคัญ

ระดบัชาติของรสัเซีย  
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น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการ

เดินทางวนัน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทัว่โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวย

ท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกนั ในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบ

ภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการ

ระหวา่งสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

จากน้ันใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินช็อปป้ิง ถนนอารบตั ถนนคนเดินท่ีมีชื่อเสียง ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ 

ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถัมภต์่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็น

ยา่นท่ีพกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของ

รสัเซีย เป็นแหลง่ของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมเซอรค์ัส Russian Circus การแสดงของสตั

วแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผน

จากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ชว่ง ชว่งละ 45 

นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการ ถ่ายรูปกบั

สตัวต์่างๆ จากน้ัน น าท่านกลบัสูท่ี่พกัต่างๆ 
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 (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะน าท่านชมบลัเลต่์ หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

จากน้ัน เดินทาง สู ่ จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัตั้งอยูก่ลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรสัท่ี

สวยงามท่ีสุดในโลก  

เ ป็นสถาน ท่ี เ ก็บศพเลนินศาสดาขอ ง

ประเทศสังคมนิยม สรา้งด้วยหินแกรนิต 

และหินอ่อน นับลา้นชิ้ นตอกลงบนพ้ืนจน

กลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพ้ืนท่ีลานกวา้ง 

ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงน้ัน เป็นท่ีตั้งของ

กิโลเมตรท่ีศูนยข์องรสัเซีย สงัเกตุไดจ้ากท่ี

พ้ืนถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และ

ภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไป

ยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้ม

ไหล่ตัวเองไปดา้นหลังเพ่ืออธิษฐานใหไ้ด้

กลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหนา้ท่ีเป็นสถานท่ี

จดังานส าคัญๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเชน่ พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

เที่ยง น าท่านไปยังรา้น 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานม้ืออาหารสุดหรูท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว ์ระดบัความสูง 328 M. ณ ตึก Ostankino Tower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม    จตัรุสัแดง -ตึก Ostankino Tower -มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM   (B/L/D)  
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น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตั้ง ตระหง่าน

สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถาน

ในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลาย

รอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรม

จึงท าใหมี้เร่ืองเล่าสืบต่อกันว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมี

ค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ี

สวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท าในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุง

มอสโก แต่มีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อยา่งหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถน

ท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและ

โดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรบัให ้

ผูท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและ

ภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคญัตั้งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม 

มีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเชน่ เส้ือผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีชื่อมียี่หอ้ เครื่องส าอางค์ 

น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



                
  

 

9                                                                                                                                                                     ภาพใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น 

 

วนัทีส่ี่     มอสโคว ์–  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดหูนาว  (B/L/D/) 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟ  

........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN จากมอสโควสู่์เซ็นตปี์เตอร์

สเบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหวัหนา้ทวัรอ์ีกครั้ง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ หรือพระราชวังฤดูหนาว (HERMITAGE) ท่ีมีความส าคัญต่อ

ประวติัศาสตรข์องทั้งประเทศรสัเซีย และไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

รชักาลท่ี 5 พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทบัท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรป

ใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีหอ้ง

มากถึง 1,050 หอ้ง และมีศิลปะภาพวาด โบราณวตัถุล ้าค่ามากมายจากจิตกรเอกท่ีโด่งดงัของโลกมากถึง 3 ลา้น
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ชิ้ น ซ่ึงสว่นใหญ่จะเป็นภาพเขียน (ภายในพระราชวงั ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูป ตอ้งฝากไวท่ี้เจา้หนา้ท่ี รวมถึงสมัภาระ

ขนาดใหญ่ดว้ย)   

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทาง เขา้ชมพระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา่ PETRODVORETSหรือเป

โตรควาเรสต ์ ตั้งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้ นจากราชาปีเตอรม์หาราช 

ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีชื่อวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้ง

สองท าคนละสว่นในพระราชวงัน้ีโดยตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็นหนา้ท่ีหลกัของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงาม

ในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วาง

โครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเนน้การตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คม

ไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน ้าพุอนัตระการตาและ

สวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทาง

ทวัรจ์ะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหวัหนา้ทวัรอ์ีกครั้ง) 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัที่หา้    พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   

                  Bronze horseman -   เรือรบหลวงออโรรา่              (B/L/D) 
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น าท่านชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นสิ่งก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

St Petersburg  สรา้งในปี ค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเ้ป็น

ป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลกัษณะเป็นรูปทรง

หกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิมสรา้งข้ึนเม่ือ

ปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งชื่อ

วิหารแห่งน้ีเพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลด์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอด

แหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง ก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและหา้มสรา้งส่ิงก่อสรา้งใดสูงกว่า ภายในท า

การตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซ่ึงนับวา่แตกต่าง กบัโบสถค์ริสตอ์อรโ์ทดอกซท์ัว่ไปและวิหารแหง่น้ียงัเป็นท่ีเก็บพระ

ศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองค์แรก จนกระทัง่ถึงกษัตริยอ์งค์สุดทา้ยของ

ราชวงศ ์
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น าท่านชมภายใน มหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดม

ทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้บัการปรบัปรุงเป็นโบสถหิ์น 

และถูกสรา้งใหม่อยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ีปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งน้ีเป็นวิหารท่ีมีความ

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก พระองคจึ์งทุ่มเททั้งก าลงัคน และก าลงัทรพัยอ์ย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชท้องค า

แผ่นปิดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซ่ึงใชเ้วลา

ก่อสรา้งยาวนานถึง  40 ปี ปัจจุบนัวิหารเซนตไ์อแซคไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ท่ี

งดงามท่ีสุดในโลก 

 

น าท่านถ่ายรูปกับ  ( Bronze horseman 

statue peter great) เป็นอนุสาวรียแ์ห่ง

แรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ติดกับ

แม่น ้าเนวา ดา้นหนา้ของโบสถ์เซ็นไอแซค 

ซ่ึงก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเต

อรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองคแ์รกท่ีได ้

ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne Maurice 

Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคท

เธอรีนมหาราช  
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น าท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือ

รสัเซียนาวี ไดช้ื่อว่าเป็นเรือรบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนท่ีรับใชช้าวรสัเซียมายาวนาน 

ตั้งแต่ครั้งสงครามรสัเซียกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยรว่มรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 รวมถึงใช ้

ยิงปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวท่ีเซ็นต์ปีเตอรส์เบิรก์ ในการปฏิวติัสงัคมนิยมท่ีน าโดยเลนิน 

เม่ือปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซาร์นิโคลัสท่ี 2 พรอ้มราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายงัพิธีบรมราชาภิเษก

รชักาลท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรรา่ไดป้ลดประจ าการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยน ้า 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ี AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเลน่ๆวา่ 

โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในปี 1881

หลงัเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์สอง ถกูวาง

ระเบิดปลิดชีพโดยผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตรยิพ์ระองค์

ต่อไปจึงสรา้งโบสถน้ี์ข้ึนเป็นอนุสรณ ์เป็นโบสถอ์นังดงามท่ีอยูข่า้ง

คลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ้ นตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซาน

เดอรท่ี์ 3” เพ่ือเป็นอนุสรณแ์ด่พระบิดาคือ “พระเจา้อเล็กซาน

เดอรท่ี์ 2” ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณท่ีสรา้งโบสถน้ี์ข้ึน

ยอดของโบสถมี์ความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ท่ีส้ินพระชนม ์

ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนาน

วนัที่หก    เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์- โบสถห์ยดเลือด-มอสโคว ์  (B/L/-)    
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กวา่ 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อนหลากสี 

ประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่ สนามบินนานาชาตพิลัโคโว (LED) เซนปีเตอร์เบิร์ก 

13.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว มอสโคว  

โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU017 

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

19.10 น. ออกเดินทางเขา้สูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU270 

 08.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดนิทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลกิการเดนิทาง หรือ เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเติม ตามความเหมาะสม 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์ 

งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 1 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมัดจ  าแลว้เท่าน้ัน 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลอื ก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

 หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมัติ 

 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้านเปิด  

  หอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได  ้

วนัที่เจ็ด    กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 
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กระเป๋าเดินทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง สายการบินการบินไทย ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋า

ถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัราน้ีรวม               

คา่ตัว๋เครื่องระหวา่งประเทศชั้นประหยดั ECONOMY CLASS ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊//รวมภาษีสนามบิน และธรรม

เนียมเชื้ อเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ ค่าน ้ามนัและการประกันภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด     

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯ จะชดใชค้่าสินไหม 

     ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     

ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 3  เหรีญ USD /ท่าน X 6 วนั =18 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 เหรียญ USD/ท่าน X 6 วนั= 12 USD 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 7 วนั = 21 USD 

รวมทิป  51 USD /ท่าน/ทริป 

 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรือ่งตัว๋เครื่องบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน 

ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินตามท่ีเกิดข้ึนจริง ณ สายการบินน้ันๆ 

หากตัว๋เครื่องบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน่สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย 

และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 
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หมายเหต ุ

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นใน

กรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ข้ึนอยู ่ณ หนา้งานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา

แลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางสว่น 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซี่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คนต่าง

ดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเครื่องและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไมวา่

กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และเม่ือตัว๋ออกมาแลว้ 

จะไม่สามารถ เปล่ียนชือ่หรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลอืไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกับวนัเดนิทางท่ีท่านไดท้  าการจอง

ไวก้ับทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผดิพลาด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณ*ี* 


