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รสัเซีย : มอสโคว-์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 7 วนั 5 คืน บินตรง SU 

นัง่รถไปดว่นพิเศษ 4 ชัว่โมง 

 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ                                                        (-/-/D) 

วนัทีส่อง  มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอร ์– วหิารเซน็ต ์เดอซาร ์เวยีร ์– 

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

วนัทีส่าม  จตัรุสัแดง – ตกึ Ostankino Tower – มหาวหิารเซนตบ์าซลิ – GUM                            (B/L/D) 

วนัทีส่ี ่  มอสโคว ์– SAPSAN EXPRESS – เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ – พระราชวงัฤดูหนาว                  (B/L/D)           

วนัทีห่า้     พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ – ป้อมปีเตอร ์ แอนด ์ ปอลด ์ – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – Bronze  

horseman – เรอืรบหลวงออโรรา่                                                                                (B/L/D) 

วนัทีห่ก          เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ – โบสถห์ยดเลอืด – มอสโคว ์                                   (B/L/-) 

วนัทีเ่จ็ด กรุงเทพฯ 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 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 
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** ในกรณีทีค่ณะออกเดินทางต  า่กว่า 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ในกรณีทีค่ณะออกเดินทางต  า่กว่า 15 ทา่น หรอืต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพจิารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิม่เติม ตามความเหมาะสม ** 
 

07.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประต ู7 ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์P  

                      AEROFLOT AIRLINES (SU) พบกบัเจา้หน้าที่ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

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

                           บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 2 รอบ **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ช่ัวโมง** 

                     
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  

จากน้ันน าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส์  (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็น

บริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้ องล่างไดโ้ดยทั้งหมด จึงท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมวินิสต์ใน

อดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นที่ตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพ้ืนที่ดงักล่าวเป็นที่ตั้ งของมหาวทิยาลัยมอสโคว 

และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจ

เป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา่ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยู

ริ โดลโกรูกี มรีับสัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกันศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที่เป็นเหมอืนหวัใจของกรุง

มอสโคว ตามความเชื่อของชาว

รัสเซีย เครมลินคือที่สถิตย์ของ

พระเจา้ ปัจจุบันพระราชวังเค

รมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้ง

สถานที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น 

สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอ

ระฆังของอีวานมหาราชและ

ส่ิงก่อสรา้งอื่นๆอีกมากมาย  

วนัแรก      กรุงเทพฯ - มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล  (-/-/D/)  

วนัที่สอง     มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน – พพิิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– วิหารเซ็นต ์เดอซาร ์

                    เวียร ์– METRO - ถนนอารบตั - ละครสตัว ์                                        (B/L/D) 
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จากน้ันเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวงัเครม

ลิน พิพิธภัณฑ์น้ีเป็นสถานที่เก็บสมบัติล ้าค่ากว่า 4 ,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เส้ือ

เกราะที่ใชร้บในสมรภูม ิเครื่อง เงิน ทอง เพชร

พลอยเครื่องทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารี

น่ าซึ่ งหาดู ได้ยากยิ่ ง   จากน้ันชม โบสถ์

อัส สัมชัญ  (ASSUMPTION) วิห ารหลวงที่

เก่าแก่ส าคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดย

สรา้งทับลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าที่มีมาก่อนแลว้ ใช้

ในการประกอบพิธีราชาภิเษก  

จากนั้น ชม โบสถI์VAN THE GREAT BELL-

TOWER 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1839 

ในสมยัพระเจา้ซาร์อเล็กซาน

เดอร์ที่  1 เพ่ือเป็นอนุสรณ์

แ ห่ ง ชั ย ช น ะ แ ล ะ แ ส ด ง

กตัญญุตาแด่พระเป็นเจา้ที่

ทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อด

พ้นจากสงครามนโปเลียน 

โดยใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 

45 ปี  แต่ ต่อมาใน ปี  ค.ศ .

1990 สตาลิน ผู้น าพรรค

คอมมิวนิสต์ในขณะน้ันไดส้ัง่

ให้ทุบโบสถ์ทิ้ งเพ่ือดัดแปลง

เป็นสระวา่ยน ้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนเมือ่ปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหม้ีการก่อสรา้งวิหาร

ขึ้ นมาใหม่ดว้ยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจ าลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอร์เซ็นต์ วิหารน้ีจึงกลับมายืนหยัดที่

เดิมอีกครั้งโดยสรา้งเสร็จสมบูรณ์และท าพิธีเมื่อวนัที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารน้ีใชใ้นการประกอบ

พิธีกรรมส าคญัระดบัชาติของรสัเซีย  

น าท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่ับความเหมาะสมในการรบัชมสถานี METRO 

ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทัว่โลกวา่เป็นสถานี

รถไฟฟ้าใตดิ้นที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมยัสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานี

รถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรา้งที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสรา้งที่ขุดลงลึกไปถึงใตดิ้น

หลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นที่กรุงมอสโควมีถึง 

11 สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

 

 

จาก น้ั น ให้

เวลาอิ สระ

ทุ ก ท่ า น

เดินช็อปป้ิง 

ถ น น
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อารบตั ถนนคนเดินที่มชีื่อเสียง ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินที่มีผูอุ้ปถัมภ์

ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีตถนนอารบัตเป็นย่านที่พกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมวินิสต์ปัจจุบนัถนนอารบัตกลายเป็นถนนคน

เดินที่มชีื่อเสียงที่สุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจติรกร รา้นขายของที่ระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของสตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมอือาชีพ การแสดงจะม ี2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมบีริการ ถ่ายรูปกบัสตัว์

ต่างๆ จากน้ัน น าท่านกลับสู่ที่พกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะน าท่านชมบัลเล่ต ์หรือ ชม

การแสดงที่ YAR RESTAURANT) 

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา่ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   น าทา่นเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

จากน้ัน เดินทาง สู่  จตัุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่

สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพ เลนิน ศาสดา

ของประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหิน

อ่อน นับล้านชิ้ นตอกลงบนพ้ืนจนกลายเป็นลานหิน

โมเสกเป็นพ้ืนที่ลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรัสแดงน้ัน 

เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตไดจ้าก

ที่ พ้ืนถนนจะมีสัญลักษณ์ เป็นวงกลม และภายใน

วงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเที่ยวเขา้ไปยืนกลางวงกลม

น้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตัวเองไปดา้นหลังเพื่อ

อธิษฐานใหไ้ดก้ลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของ

จตุัรัสแดงน้ีมีพ้ืนที่กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร 

ท าหน้าที่เป็นสถานที่จดังานส าคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจตุัรัสแดงยังประกอบไปดว้ย

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตรร์สัเซีย   

เทีย่ง  น าท่านไปยงัรา้น 7th HEAVEN RESTAURANT รบัประทานม้ืออาหารสุดหรูที่สูงที่สุดในยุโรป ท่านจะได้

สมัผสักบับรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว ์ระดบัความสูง 328 M. ณ ตกึ Ostankino Tower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. 

BASIL’S CATHEDRAL) ห น่ึ งสถา ปั ต ยกรรมที่ ก ล าย เป็ น

สัญลักษณ์ส าคัญของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงที่มีลักษณะเป็น

วนัที่สาม    จตัรุสัแดง - ตกึ Ostankino Tower - มหาวิหารเซนตบ์าซิล - GUM   (B/L/D)   
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โดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานที่ 4 (Ivan 

the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 

หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ

ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรื่องเล่าสืบต่อกันวา่ พระเจา้อีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงาม

ของมหาวิหารแห่งน้ีมาก จึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ให้

สถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงที่สวยงามกว่า น้ีไดอ้ีก การกระท าในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของ

สมญานาม อีวานมหาโหด 

 

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุง

มอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินคา้อันมีใหเ้ลือกซื้ อกัน อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถนที่

หน่ึงที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดด

เด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรับให้ผูท้ี่เดินทางหรือผูท้ี่

ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ที่น่ีอาจจะมทีั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และ

ที่ส าคญัตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม 

มีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครัวเรือน สินคา้ที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องส าอางค ์

น ้ าหอม และสินคา้ที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมใีหเ้ลือกกนัอย่างหลากหลายทีเดียว 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สี ่    มอสโคว ์– SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดูหนาว  (B/L/D/) 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าทา่นเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN จากมอสโควสู์่เซ็นตปี์

เตอรส์เบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 
  

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหาร

กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่  พิ พิธภัณฑ์

เฮอรมิ์เทจ หรือพระราชวังฤดู

ห น า ว  ( HERMITAGE)  ที่ มี

ความส าคัญต่อประวติัศาสตร์ของ

ทั้ งป ระ เท ศ รัส เซี ย  แล ะไท ย 

เ น่ื อ ง จ า ก ใ น รั ช ส มั ย ข อ ง
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ไดเ้สด็จมาประทับที่ น่ี ขณะเป็นพระราชอาคันตุกะ

ของพระเจา้ซาร์ ในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440  พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีถือเป็นหน่ึงใน

พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในโลก มีหอ้งมากถึง 1,050 หอ้ง และมีศิลปะภาพวาด โบราณวตัถุล ้าค่ามากมาย

จากจิตกรเอกที่โด่งดังของโลกมากถึง 3 ล้านชิ้ น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน (ภายในพระราชวงั ไม่อนุญาตให้

ถ่ายรูป ตอ้งฝากไวท้ี่เจา้หน้าที่ รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่พกั  AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา่ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทาง เขา้ชมพระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอร์

ฮอฟ PETERHOF มอีีกชื่อหน่ึงเรียกวา่ 

PETRODVORETS หรือ เปโตรควาเรสต ์ ตั้งอยู่

แทบชานเมอืงของ เป็นพระราชวงัที่สวยงามไม่

เหมอืนใคร เกิดขึ้ นจากราชาปีเตอร์มหาราช ปีเตอร์

ฮอฟเป็นพระราชวงัที่ถูกนิรมติโดยศิลปินเอกใน

สมยัน้ัน ที่ช่ือวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ 

บรอง ทั้งสองท าคนละส่วนในพระราชวงัน้ีโดยตวั

ภายในพระราชวงัน้ันเป็นหน้าที่หลักของราสเทรลล่ี

ที่ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส ์"บา

รอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมอื

กบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงัอย่างปราณีตเน้นการ

ตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลักและภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลัก และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวน

น ้าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอัธยาศยัใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นที่ระลึก   

(ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ทอ่งเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัร ์

อีกครัง้)  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง St.Petersburg  สรา้งใน

ปี ค.ศ 1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกัน

ข้าศึกรุกราน ตั้ งอยู่บน  เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky 

Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่อ

อิฐ  ส่วนวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-

Fortress) เริ่มสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบ

ของ Domennica Trezzini สรา้งเสร็จในวนัที่ 29 มิถุนายน ค.ศ 

1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งน้ีเพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร ์และ

นักบุญปอลด์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอด

แหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิง ก่อสรา้งที่สูงที่สุดของ

เมืองและหา้มสรา้งส่ิงก่อสรา้งใดสูงกวา่ ภายในท าการตกแต่ง

ด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์โท

ดอกซท์ัว่ไป และวหิารแห่งน้ียงัเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศโ์ร

วนัที่หา้    พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค - Bronze 

horseman - เรือรบหลวงออโรร่า              (B/L/D) 
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มานอฟ เริ่มตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์ 
 

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

เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหาร

เซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถไ์ม้

ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รับการ

ปรบัปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูก

สรา้งใหม่อย่างงดงามในสมัย

พระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่

ปรารถนาจะให้วิหารแห่งน้ี

เป็นวิหารที่ มีความยิ่ งใหญ่

ที่สุดของโลก พระองค์จงึทุ่มเท

ทั้งก าลังคน และก าลังทรัพย์

อย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอด

โดมใช้ทองค าแผ่นปิดหนัก 

รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง  

40 ปี ปัจจุบนัวหิารเซนตไ์อแซคไดร้บัการยกย่องวา่เป็นวหิารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ที่งดงามที่สุดในโลก 

น าท่ าน ถ่ าย รูป กับ  Bronze horseman statue 

peter great เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์

ปีเตอร์สเบิร์ก ติดกับแม่น ้ าเนวา ด้านหน้าของ

โบสถ์เซ็นไอแซค ซึ่งก่อสรา้งเป็นอนุสาวรีย์ของ

พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองคแ์รก

ที่ได้ ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne Maurice Falconet 

ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  
 

น าท่านสู่ท่าเรือพาณิชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ 

เรื อ ร บ ห ล ว งอ อ โร ร่ า  ( THE BATTLESHIP 

AURORA) หรือเรือรสัเซียนาวี ไดช้ื่อ

ว่าเป็นเรือรบที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย 

โดยเป็นเรือลาดตระเวนที่รับใชช้าว

รัส เซี ย ม าย า วน าน  ตั้ งแ ต่ ค รั้ ง

สงครามรัสเซียกับญ่ีปุ่ นในปี ค.ศ. 

1904 -1905  เค ย ร่ ว ม ร บ ใ น

สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึง

ใช้ยิงปืนเป็นสัญญาณการเข้ายึด

พระราชวังฤดูหนาวที่ เซ็นต์ปีเตอร์

สเบิร์ก ในการปฏิวติัสังคมนิยมที่น า

โดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยัง

เป็นเรือที่โดยสารซาร์นิโคลัสที่ 2 พรอ้มราชนิกุลคนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในปี ค.ศ.1911 

ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยน ้า 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่ AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา่ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรยีกเล่นๆวา่ โบสถ์

หยดเลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในปี 1881 หลังเหตุโศก

นาฎกรรมที่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ระองคต่์อไปจงึสรา้งโบสถน้ี์ขึ้ น

เป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถอ์นังดงามที่อยู่ขา้งคลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ้ น

ตามบญัชาของ พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา

คือ พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณที่

สรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นยอดของโบสถ์มคีวามสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที่

ส้ินพระชนม ์ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้ง

ยาวนานกวา่ 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ที่มคีวามละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชห้ินอ่อนหลากสี 

ประดบัประดาดา้นใน คงลักษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่ สนามบินนานาชาตพิลัโคโว (LED) เซนปีเตอร์เบิร์ก 

13.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว มอสโคว  

โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU017 

15.10 น.  เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

19.10 น.  ออกเดินทางเขา้สูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU270 

 08.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

** ในกรณีทีค่ณะออกเดินทางต  า่กว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ในกรณีทีค่ณะออกเดินทางต  า่กว่า 15 ทา่น หรอืต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพจิารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิม่เติม ตามความเหมาะสม ** 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์ 

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ทีน่ัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น 

งวดที ่2 : ช าระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

 หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 
 

กรณียกเลิก 

วนัที่เจด็    กรุงเทพฯ         (-/-/-) 

วนัที่หก    เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ – โบสถห์ยดเลือด - มอสโคว ์  (B/L/-)    
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ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น 

ค่าตัว๋เครือ่งบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จ  านวน บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

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

หอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินการบินไทย ใหท่้านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 

กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัราน้ีรวม               

ค่าตัว๋เคร่ืองระหว่างประเทศชั้นประหยดั ECONOMY CLASS ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป//รวมภาษีสนามบิน และ

ธรรมเนียมเชื้ อเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด     

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็น

พิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน” เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

** ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯ จะชดใชค่้าสินไหม

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) ** 

อตัราน้ีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็     

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 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 

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

รวมทปิ  51 USD /ทา่น/ทรปิ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบินและทีน่ัง่บนเครือ่งบิน 

ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินตามทีเ่กิดขึ้ นจรงิ ณ สายการบินนั้นๆ 

หากตัว๋เคร่ืองบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
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นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

หมายเหต ุ

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้ น

ในกรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 

ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่ากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และเมื่อตัว๋ออก

มาแลว้ จะไม่สามารถ เปล่ียนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ทีเ่หลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ทีเ่ก่ียวขอ้งกับวนัเดินทางทีท่า่นไดท้  าการ

จองไวก้บัทางบรษิัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผดิชอบทุกกรณี** 
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