
#16141 ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 9 วัน 6 คืน
จัตุรัสแดง พระราชวังแคทเธอรีน ลองเรือดินเนอรแมนํ้าใจกลาง
กรุงมอสโคว บิน EK
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก เนินเขาสแปรโรว ถนนอารบัต ซาร
กอรส โบสถโฮลีทรินิตี้ โบสถอัสสัมชัญ หางกุม พระราชวังเครมลิน ละครสัตว
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ พระราชวังนิโคลัส มหาวิหารเซนตไอแซค มหาวิหารคาซาน





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - ถนนอารบัต   
Moscow
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - โบสถอัสสัมชัญซารกอรส - บอน้ําศักดิสิ์ทธิ ์- มอสโคว -
สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ลองเรือแมน้ํามอสคาวา   

Moscow
Hotel หรือ
เทียบเทา

4
วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หางกุม - อนุสรณสถานเลนิน
- พระราชวังเครมลิน - โบสถอันนันซิเอช่ัน - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน -
โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - การแสดงละครสัตวเซ
อรคัส

  
Moscow
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปีเตอรสเบิรก - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - พระราชวังนิ
โคลัส   

St.Peterburg
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ปีเตอรฮอฟ - พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอรฮอฟ) - มหาวิหารเซนตไอ
แซค - ปอมปีเตอรและปอล - พิพิธภัณทเรือรบออโรรา   

St.
Peterburg
Hotel หรือ
เทียบเทา

7 โบสถหยดเลือด - มหาวิหารคาซาน - ยานถนนเนฟสก้ี   
St.Peterburg
Hotel หรือ
เทียบเทา

8 พุชก้ิน - พระราชวังแคทเธอรีน - เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว - ทาอากาศยานพลูโคโว    -

9 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 65 ฿67,900 ฿67,900 ฿67,900 ฿6,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - สแปรโรวฮิล
(เลนินฮิลส) - ถนนอารบัต

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิ
เรตส เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

03.30 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 377

06.55 น. ถึง สนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ

09.35 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 133

บาย

13.50 น. ถึง สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผานขั้น
ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

นําเดินทางสู เนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดท้ังเมืองและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรางในสมัยสตาลิน นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยูเป็นจํานวนมากท่ี
ทานสามารถเลือกซ้ือและตอรองราคาไดดวย

นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน
รานคาของท่ีระลึก รานน่ังเลน รานอาหารมากมาย และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปินเลนดนตรีเปิด
หมวกอีกดวย

ค่ํา

่



วันท่ี 3 ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - โบสถอัสสัมชัญซารกอส - บอน้ํา
ศักด์ิสิทธิ์ - มอสโคว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ลอง
เรือแมน้ํามอสคาวา

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เขาสูท่ีพัก Moscow Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

ถนนอารบัต

 บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย

มีอีกชื่อเรียกวาเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควท่ี
อยูเบื้องลางไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของกรุงมอสโคว ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ใน
ประวัติเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษท่ี
16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชั้นใหม น่ันก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต
กระท่ังปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน และเป็นถนนท่ีใครๆ ก็รูจักและ
คึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอ่ืนๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Moscow Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

้ ่ ้



นําทานเดินทางสู เมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซารกอรสไดเป็นท่ีตั้งของศาสน
สถานท่ีใหญท่ีสุดและเกาแกท่ีสุด ในคริสตศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักดิส์ิทธิข์องประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ
สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ

เขาชม โบสถโฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแตงดวย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดิน
ทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ

เขาชม โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัยพระเจาอีวาน
เมื่อปี ค.ศ. 1559-1585เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจัตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน
5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระ
สังฆราช

ชม บอน้ําศักดิส์ิทธิ ์(Chapel Over the Well) ท่ีซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับสู มอสโคว

นําทานเขาชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปัตยกรรม
การตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดท่ีสตาลินขึ้นมาเป็นผูนําสหภาพ
โซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงาน
ศิลปะท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ

ค่ํา

นําทานสัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise ลองเรือไปตามแมน้ํา Moskva ด่ืมด่ํารับบรรยากาศแบบสบายๆพรอมรับ
ประทานอาหาร ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารตางๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ําเป็นอีกหน่ึง
ประสบการณท่ีนาประทับใจ

เขาสูท่ีพัก Moscow Hotel หรือเทียบเทา

ซากอรส

โบสถโฮลีทรินิตี

โบสถอัสสัมชัญซารกอรส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองและศูนยกลางการปกครองของเขต Sergiyevo-Posadsky ซ่ึงตั้งอยูทางเหนือ
ของกรุงมอสโคว ซากอรสเป็นเมืองท่ีโดดเดนในเรื่องอุตสาหกรรม และเป็นท่ีตั้งของ 1
ใน 4 อาคารทางดานศาสนาท่ีสําคัญท่ีสุดในรัสเซีย

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น และมีโลงศพเงินของนักบุญเซอรเจียสอยู
ภายใน

เป็นโบสถท่ีมีความสวยงามมากของเมืองซารกอรส มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อปี
1559-1585 โดยสรางเลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราช
และท่ีสําหรับนักรองนําสวด และมีหอระฆังท่ีสรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
ดวยความตองการใหเหมือนหอระฆังท่ีจัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตท่ีน่ีสูงกวา



วันท่ี 4 วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หาง
กุม - อนุสรณสถานเลนิน - พระราชวังเครมลิน - โบสถอันนันซิ
เอชั่น - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน - โบสถอัส
สัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี -
การแสดงละครสัตวเซอรคัส

บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์
บอน้ําน้ีมีเรื่องเลามาวา มีชายตาบอดเดินทางมาท่ีโบสถ แลวคนพบบอน้ําโดยบังเอิญ หลัง
จานําน้ํามาลางหนา ความศักดิส์ิทธิของบอน้ําทําใหชายตาบอดมองเห็นได น้ําในบอน้ีซึม
เองตามธรรมชาติ ทางโบสถก็ไดทําการสราเชื่อมบอกับซุมน้ํา เพ่ือใหประชาชนท่ีตองการ
น้ํานํากลับบานเพ่ือเป็นสิริมงคล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มอสโคว

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเป็นสถานีรถไฟฟาใตดินท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ใน
ปัจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวท้ังหมด 260
ก.ม.

ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว Dinner Cruise ลองเรือไปตามแมน้ํา Moskva

 Moscow Hotel หรือเทียบเทา

ลองเรือแมน้ํามอสคาวา ชมทัศนียภาพงดงามและชมสถาปัตยกรรมตางๆ ในแบบสตาลิ
นบนสองฝ่ังแมน้ํามอสโควหรือแมนามอสคาวา แมน้ําสายหลักของกรุงมอสโคว

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

่



นําทานเขาชม วิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพดานใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ี
ใหญท่ีสุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี
1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ปี

จากนั้นนําทานชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ี
แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ

บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้งของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil’s
Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทํามาจาก
ทับทิม

นําทานเย่ียมชม หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมือง สรางในปีค.ศ.1895
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง

ชม อนุสรณสถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเขาสูภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค จน
กระท่ังพระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ

นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถท่ีสําคัญใชในงานพิธีกรรมท่ีสําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุก
พระองค

จากนั้นชม ระฆังพระเจาซาร สรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลกเพ่ือนําไปติดบนหอ
ระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปืนใหญพระเจาซารท่ีมีความตองการสรางปืนใหญท่ีสุดในโลกท่ี
ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดาน
ใน)

นําเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของ
เจาชายมัสโคว่ี ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคาท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษท่ี 14
ถึงชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินท่ี
สมบูรณแบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ีอังกฤษและอิหราน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแสนรูท่ี ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวม
ท้ังมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเป็น 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก
15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของท่ีระลึกดวย ** กรณีละครสัตวงดการแสดง
โดยไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทานละ 1,000.- บาท **

เขาสูท่ีพัก Moscow Hotel หรือเทียบเทา

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วิหารน้ีสรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย



จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หางกุม

อนุสรณสถานเลนิน

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และท้ังประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั้นท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียด้ังเดิมมีความหมายวา สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ีมีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปป้ิงถึง 200 รานคาดวยกัน

เป็นอนุสรณท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลง
แกวครอบอยู ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผูย่ิงใหญของ
สหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสตไดเปล่ียนชื่อเมืองสําคัญคือนครเซนตปีเตอรสเบิรก มา
เป็นเมืองเลนินกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพ่ือเป็นเกียรติแกเขา แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลัง
จากการลมสลายของสหภาพโซเวียต

พระราชวังเครมลิน

โบสถอันนันซิเอชั่น

 บาย

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

เป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคัญท่ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสแดง ท่ีน่ีเคยเป็นวิหารสวนพระองคท่ีใช
สําหรับงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระเจาอีวานท่ี 3 มหาราชหรือของกษัตริยของ
รัสเซีย



่

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล

หอระฆังอีวาน

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

ระฆังพระเจาซาร

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

เป็นคริสตจักร ออรโธดอก ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึ้นระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิกชาวอิตาเลียน

เป็นหอระฆังท่ีสรางขึ้นจากหิน สูงท่ีสุดในหมูตึก Kremlin สรางขึ้นมาเพ่ือโบสถในระแว
กนั้นไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิตาล่ี

เป็นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียท่ีสรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ท่ีน่ีถือไดวาเป็นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกท่ีชื่อ
วาพระเจาอีวานท่ี 3 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อ Aristotele Fioravanti นอกจาก
น้ียังเป็นสถานท่ีฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

ระฆังพระเจาซารไดชื่อวาเป็นระฆังท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีน้ําหนักมากกวา 200 ตัน ซารอ
เลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี1701 ไฟไหมหอคอย ระฆังจึงตก
แตกเป็นเสี่ยงๆ ดังนั้นกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังท่ีแตกใหมา
หลอใหมเป็นครั้งท่ีสองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทน้ําเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน

ท่ีน่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง

การแสดงละครสัตวเซอรคัส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Moscow Hotel หรือเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปเตอรสเบิรก - พิพิธภัณฑ
เฮอรมิเทจ - พระราชวังนิโคลัส

ท่ีวิหารเซนตซาเวียร หามถายภาพดานใน

ท่ีโบสถอัสสัมชัญ หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

กรณีละครสัตวงดการแสดงโดยไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทานละ 1,000.- บาท

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพ่ือนําทาน น่ังรถไฟดวน High Speed Trains : Sapsan เดินทางสู เมืองเซนตปีเตอรส
เบิรก โดยท้ังสองเมืองมีระยะทางหางกันถึง 650 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 40 นาที ชมความงดงามของนครเซนตปี
เตอรสเบิรก (St. Petersburg) ท่ีสรางโดยพระเจาปีเตอรมหาราชเมื่อปี ค.ศ. 1703 ไดรับฉายาวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ”

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เขาชม พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมท้ังภาพ
เขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑศิลปะท่ีสวยท่ีสุด
และใหญท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ใน พระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีชื่อเสียงในการแสดง การ
เตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ ตามเผาตางๆ ซ่ึงทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซ่ึงในชวงพักการแสดงมี
บริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา เป็นตน

เขาสูท่ีพัก โรงแรม St.Peterburg Hotel หรือเทียบเทา

รถไฟความเร็วสูง Sapsan

เซนตปเตอรสเบิรก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซับซานเพ่ิงเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปีเตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซ่ึงเคยถูกเปล่ียนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็นเมืองท่ีทันสมัยท่ีสุด
ในรัสเซีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 6 ปเตอรฮอฟ - พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเต
อรฮอฟ) - มหาวิหารเซนตไอแซค - ปอมปเตอรและปอล - พิพิธ
ภัณทเรือรบออโรรา

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ บาย

เป็นพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรมในเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย ไดชื่อวาเป็น
พิพิธภัณฑศิลปะท่ีใหญเป็นอันดับสองของโลก กอตั้งขึ้นในปี 1764 โดยพระราชโอการ
จากจักรพรรดินีแคทเธอรีนมหาราช ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงงานศิลปะ
ตางๆ มากกวาลานรายการในแตละสวนของพ้ืนท่ี

พระราชวังนิโคลัส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 St.Peterburg Hotel หรือเทียบเทา

สรางขึ้นเพ่ือใชเป็นท่ีประทับของ Grand Duke Nikoley โอรสของพระเจานิโคลัสท่ี 1
ปัจจุบันเป็นสถานท่ีจัดแสดงศิลปะพ้ืนเมืองท่ีมีกวา 100 ชนชาติของรัสเซีย โดยมีความ
พิเศษคือระหวางพักการแสดง จะเสิรฟวอดกาและเรดคารเวียรอาหารขึ้นชื่อของรัสเซียใหผู
เขาชมรับประทาน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางสู เมืองปีเตอรฮอฟ (Peterhof) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ พระราชวังฤดูรอน เปโตรดวาเรสต (Peterhof Palace) ท่ี
สรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอร มหาราช พระตําหนักท่ีไดชื่อวาเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังท่ีงดงามโดดเดนดวย
อุทยานน้ําพุท่ีพวยพุงมาจากรูปป้ันสีทองและท่ีตางๆ มากกวา 100 แหง ดวยสถาปัตยกรรมยุคทอง ทานจะตื่นตาตื่นใจกับ
ประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลังการย่ิง หองหับตางๆ ภายในพระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนท่ีสวยงาม
เกาแกทรงคุณคา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม มหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดชื่อวาเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด และใหญเป็นลําดับ
4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรางดวยโมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิส์ิทธิแ์หงน้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอยางมาก

จากนั้นนําเขาชม ปอมปีเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซ่ึงในอดีตเคยใชเป็นท่ีคุมขังนักโทษทางการเมือง
เป็นปอมปราการท่ีสรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซนตปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันใชเป็นสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมา
นอฟทุกพระองค

จากนั้นนําทานถายรูปกับ พิพิธภัณฑเรือรบออโรรา (Aurora Museum) เรือประวัติศาสตร-ของรัสเซียท่ีมีประวัติยาวนาน
รวมถึงการผานชวงการปฏิวัติการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสตในปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครั้งท่ี 2
ในปี ค.ศ. 1941 - 1945 ดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เขาสูท่ีพัก โรงแรม St. Peterburg Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 7 โบสถหยดเลือด - มหาวิหารคาซาน - ยานถนนเนฟสก้ี

ปเตอรฮอฟ

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอร…

 เชา

เป็นเมืองๆ หน่ึงในเขต Petrodvortsovy ในนครเซนตปีเตอรสเบิรก ตั้งอยูบนชายฝ่ัง
ทางใตของอาวฟินแลนด เมืองน้ีเป็นหน่ึงในสองวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแหงรัฐเซนตปี
เตอรสเบิรกและโรงงานนาฬิกาเปโตรดวอเรตสซ่ึงเป็นหน่ึงในผูผลิตนาฬิกาชั้นนําของ
รัสเซีย และเป็นท่ีรูจักในฐานะเป็นท่ีตั้งของพระราชวังฤดูรอนท่ีโดงดังของรัสเซีย

ท่ีน่ีถูกสรางโดยหวังจะใหพระราชวังน้ีมีความงดงามย่ิงกวาพระราชวังแวรซาย ในฝรั่งเศส
เพ่ือแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย และรวบรวมสถาปนิกและชางฝีมือจาก
ประเทศตางๆ มากมาย สิ่งกอสรางและ สถาปัตยกรรมท่ีตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อคและนีโอคลาสิค ท่ีใชประดับประดาหองหับตางๆ ดานหนาของพระราชวังหันออกสู
อาวฟินแลนด มีน้ําพุ บอน้ํา แจกัน อาง และรูปป้ันสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มหาวิหารเซนตไอแซค

ปอมปเตอรและปอล

พิพิธภัณทเรือรบออโรรา

 บาย

มหาวิหารน้ีสรางขึ้นในปี 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ ในอดีตมหาวิวิหารเซนตไอ
แซคเป็นเพียงโบสถไมธรรมดา ซ่ึงตอมาไดรับการปรับปรุงเป็นโบสถหิน และถูกสรางใหม
อยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบันท่ี
น่ีไดรับการยกยองใหเป็นมหาวิหารทรงโดมท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก

ปอมน้ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช เป็นสิ่งแรกท่ีสรางในเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรกโดยมีความสูง 122.5 เมตร ซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมือง จุดประสงคในการ
สรางเพ่ือปองกันการรุกรานจากศัตรู ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑท่ีใชฝังหลุมพระศพของ
พระเจาปีเตอรมหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ และสวนหน่ึงยังใช
เป็นโรงงานผลิตเหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย

เรือรัสเซียนาวี ไดชื่อวาเป็นเรือรบท่ีเกาแกท่ีสุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนท่ีรับใช
ชาวรัสเซียมายาวนาน ตั้งแตครั้งสงครามรัสเซียกับญ่ีป ุนในปี ค.ศ. 1904 -1905 เคยรวม
รบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 รวมถึงใชยิงปืนเป็นสัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดู
หนาวท่ีเซ็นตปีเตอรสเบิรก ในการปฏิวัติสังคมนิยมท่ีนาโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และ
ยังเป็นเรือท่ีโดยสารซารนิโคลัสท่ี 2 พรอมราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษก
รัชกาลท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบันเรือออโรราไดปลดประจาการกลายเป็นพิพิธภัณฑลอย
น้ํา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 St. Peterburg Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานถายรูปคูกับ โบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสรางขึ้นบนบริเวณท่ีพระเจาอเล็กซานเดอร
ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 ทรงสรางเพ่ือเป็นอนุสรณแดพระบิดา

นําทานชมและถายรูปกับ มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) เป็นมหาวิหารของนิกายออรโธดอกซของรัสเซีย สรางขึ้น
ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ในปี ค.ศ. 1708 ตั้งอยูใจกลางเมืองบนถนนเนฟสกี้ สรางเลียนแบบตามมหาวิหารเซนตปีเตอร
ในกรุงโรม มีลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเป็นระเบียบ เพ่ืออุทิศใหกับพระแมมารียแหงคาซาน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชอปป้ิงท่ี ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) โดยชื่อถนนนั้นไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เป็นถนนยานการคาสายหลัก
ในเซนตปีเตอรสเบิรกใหทานไดเลือกซ้ือสินคานานาชนิดเป็นของท่ีระลึก

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เขาสูท่ีพัก โรงแรม St.Peterburg Hotel หรือเทียบเทา

โบสถหยดเลือด

มหาวิหารคาซาน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โบสถน้ีถูกสรางเพ่ือเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 ผูประกาศเลิกทาส แต
ถูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพว่ิงเขามาขณะพระองคเสด็จผาน
ตอมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็นโบสถหยดเลือดมาจนถึง
ทุกวันน้ี ปี พ.ศ. 2534 จึงเปล่ียนชื่อกลับเป็นเซนตปีเตอรสเบิรก

มหาวิหารน้ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ในปี1708 ตั้งอยูใจกลางเซนตปีเตอรส
เบิรก บนถนนเนฟสกี้ ถนนเสนหลักของตัวเมืองเลย แตเดิมนั้นท่ีน่ีเป็นเพียงโบสถ
เล็กๆ ตอมาในสมัยการปกครองของพระเจาปอลดท่ี 1 ในปี 1800 ไดทําการสรางวิหาร
ใหม ใหเป็นวิหารท่ีใหญและสวยงามมากขึ้นกวาเดิม เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบ
นีโอคลาสสิก ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ตอมาไดเกิดสงครามระหวางรัสเซีย
กับฝรั่งเศสขึ้น จึงไดนํารูปป้ันของผูบัญชาการสูงสุดแหงกองทัพเรือ คือ Mikhail
Kutuzov และ Barclay de Tolly มาจัดแสดงเป็นอนุสรณไวดานหนา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานถนนเนฟสกี้ บาย

เป็นยานถนนเกาแกท่ีเกิดขึ้นในปี 1710 ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช โดยมีความยาว
4.5 กิโลเมตร เริ่มตนท่ีหนาพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดท่ีสถานีรถไฟมอสโก จุดเดนอยู
ท่ีสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษท่ี 18-20 ท่ีเรียงรายอยูสองขางทาง ปัจจุบันเป็นถนนสาย
หลักของเซนตปีเตอรสเบิรก ซ่ึงเป็นท้ังยานการคา ยานท่ีอยูอาศัย ท่ีตั้งของพระราชวัง โรง
ละคร โรงแรม และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกมากมาย

 คํ่า  St.Peterburg Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 8 พุชก้ิน - พระราชวังแคทเธอรีน - เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว - ทา
อากาศยานพลูโคโว

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองน้ีเป็นท่ีประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมี
เหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิโคลัสท่ี 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของ
คณะปฏิวัติซ่ึงกลายเป็นประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟท่ียาวนานกวา 200 ปี

นําเขาชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปัตยกรรมผสม
ผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟาสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปล่ังภายใน
ประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน (Amber Room) ท่ีทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวน
อันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส หรือชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองไดตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู Outlet Village Pulkovo เอาทเลทแหงแรกของเซนตปีเตอรสเบิรก ท่ีมีสินคาหลากหลาย ท้ังแบบลัก
ชัวรี่แบรนดพรีเมี่ยม ของตกแตงบาน และสปอรตแบรนด ลดราคา 30% – 70% ตลอดท้ังปี อิสระใหทานชอปป้ิงเลือกซ้ือสินคา
แบรนดตางๆ ตามอัธยาศัย

ค่ํา

20.30 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

23.55 น. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 176

พุชกิ้น

พระราชวังแคทเธอรีน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมือง Tsarskoye Selo หรือเมืองพุชกิ้น (Pushkin) เป็นเมืองท่ีประทับในฤดูรอนของ
ราชวงศท่ีสําคัญเมืองหน่ึง และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917
พระเจานิโคลัสท่ี 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของคณะปฏิวัติ ซ่ึง
กลายเป็นประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟท่ียาวนานกวา
200 ปี โดยในปัจจุบัน พุชกิ้นเป็นเมืองยอยท่ีอยูในเขตการปกครองของนครเซนตปีเต
อรสเบิรก

เดิมเป็นพระราชวังท่ีพระเจาปีเตอรมหาราชท่ีทรงสรางไวสําหรับพระนางแคทเธอรีนท่ี 1
เพ่ือใชพักผอนในฤดูรอน และไดตกแตงใหมหลายครั้ง การตกแตงพระราชวังใหมใน
แตละครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผูเป็นเจาของในแตละยุค ซ่ึงจาก
การตกแตงท่ีผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบใหมท่ีเรียกวา “รัสเซ่ียนบาโรค” ท่ีหรูหรา
ออนชอย และงดงามดังเชนในปัจจุบัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 9 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

เอาทเลตวิลเลจพลูโคโว
Outlet Village Pulkovo ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ
เชน ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS ,
INCANTO และอ่ืนๆอีกมากมาย

ทาอากาศยานพลูโคโว คํ่า

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการนครเซนตปีเตอรสเบิรก หน่ึงในเมือทองเท่ียวท่ี
สําคัญของประเทศรัสเซีย ทาอากาศยานน้ีทําหนาท่ีเป็นศูนยกลางปฏิบัติการสําหรับสาย
การบินแอโรฟลอต

 กิจกรรม เชา

06.50 น. ถึง สนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ

09.40 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 372

คณะเดินทางเดือน ก.ค. 2563 เป็นตนไป เท่ียวบินท่ี EK 372 จะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 19.15 น.

ค่ํา

18.55 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข

บริษัทฯ ของสงวนสิมธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากการเหตุผลของสถาพอากาศ
ฤดูกาล เหตุการณตางๆ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวเป็นหลัก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด
 

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง

อัตรานี้รวม:
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

** ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **
    เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
    เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
    **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
     [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
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2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (42 ยูเอสดอลลาร)

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูเอสดอลลาร)
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. ท่ีน่ัง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม

่



วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


