


 
 



วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 
22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์T สาย

การบินเอมิเรตส ์เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระในการ
เดนิทาง  

วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ - ดไูบ EK 371 (02.25 – 05.35) - ต่อเครือ่งเท่ียวบินท่ี EK 133 (09.40-13.40) เข้าสู่
มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– อารามชิโนโวดิวิชี 

02.35 น.  ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี  EK 371  
05.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์
09.40 น.  ต่อเครื่องเทีย่วบนิสู ่รสัเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี  EK 133 
13.50 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  

หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้
สู ่ กรงุมอสโคว ์ น าท่านชมบรรยากาศของกรงุมอสโควที ่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow hills)  
หรอืเนินเขานกกระจอก เป็นบรเิวณทีม่องเหน็ทศันียภาพของกรงุมอสโควทีอ่ยู่เบือ้งล่างไดท้ัง้หมด 
จงึท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดตี เลอืกเนินเขาแหง่นี้เป็นทีต่ัง้บา้นพกัของตน ปัจจุบนั
พืน้ทีด่งักล่าวเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโคว และเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโควทีคู่่รกันิยม
มาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถงึเป็นจุดทีน่กัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของ
มอสโคว จากนัน้น าท่านชม อารามชีโนโวดิวิชี (ชมด้านนอก) สถาปัตยกรรมสไตลร์สัเซยีนบารอค
สขีาวแดงจาก ศต. ที ่16 มกี าแพงรายลอ้มเพื่อป้องกนัอาราม มคีวามส าคญัในประวตัศิาสตรร์สัเซยี
มาก เพราะหลงัจากทีพ่ระเจา้ชารปี์เตอร ์มหาราชแย่งบลัลงัคม์าจากพระพีน่างโซเฟีย กส็ง่พระนาง
มาคุมขงั บงัคบัใหบ้วชเป็นชอียูท่ีน่ี่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าท่านสู่ท่ีพกั AZUMIT HOTEL MOSCOW OLYMIC, MOSCOW หรอืเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสาม มอสโคว ์– ซากอรส์ – โบสถท์รีนิต้ี – โบสถอ์สัสมัชญั – บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ – มอสโคว ์– ตลาดอิส
เมลอฟสก้ี – ละครสตัว ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เมืองซากอรส์ ใชเ้วลาประมาณ 01.30 ชม. น าท่านชม โบสถท์รีนิต้ี (Trinity 
Cathedral) เป็นโบสถท์ีเ่ก่าแกท่ีส่ดุ จากศต.ที1่5 ในศาสนสถานทรนิิตีข้องเซนต์เซอรเ์จยีส ในเมอืง
ซากอรส์หรอืชื่อปัจจุบนัคอื เซอรก์เิยฟ โปซาด (Sergiev Posad) โบสถแ์หง่นี้เป็นโบสถแ์หง่แรกของ
เมอืง โดดเด่นดว้ยผนงัสขีาวและโดมหวัหอมสทีองอร่าม ภายในมปีระดบัดว้ยเฟรสโกแ้ละภาพ
ไอคอน 5 ชัน้ ภายในมโีลงศพเงนิของเซนตเ์ซอรเ์จยีส ต่อมาน าท่านไปเยีย่มชมสู ่โบสถอ์สัสมัชญั 
(Assumption Cathedral) โบสถใ์หญ่ทีส่ดุในศาสนสถานแห่งนี้ ไดร้บัแรงบนัดาลใจมากจากโบสถ์
ชื่อเดยีวกนัในพระราชวงัเครมลนิ ณ กรุงมอสโคว ์แต่ยอดหวัหอมมแีค่ตรงกลางทีเ่ป็นสทีอง นอกนัน้
เป็นสฟ้ีาประดบัดว้ยดาวสทีอง ภายในประดบัดว้ยเฟรสโกท้ีง่ดงามทีส่รา้งสรรคโ์ดนศลิปิน 35 คน
ภายใน100วนัและภาพไอคอน 76 ภาพ จากนัน้น าท่านชม บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นน ้าทีผุ่ดขึน้มาตาม
ธรรมชาต ิตามต านานเชื่อกนัว่า มชีายตาบอดเดนิทางมายงัศาสนสถานแห่งนี้ และไดล้า้งตาดว้ยน ้า
จากบ่อ ท าใหช้ายตาบอดไดก้ลบัมามองเหน็ไดอ้กีครัง้ ชื่อเสยีงเรื่องความศกัดิส์ทิธิแ์ผ่ขยายไปท าให้
ผูค้นทัว่ไปต่างพากนัมาน าน ้าจากบ่อศกัดิส์ทิธิแ์ห่งน้ีกลบัไปเป็นสริมิงคล 



เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย เดนิทางสู ่กรงุมอสโคว ์ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม. น าท่านเดนิชม ตลาดอิสเมลอฟสก้ี

(Izmailovsky Souvenir Market) ตัง้อยู่ใกลก้บัอสิเมลอฟสกี ้เครมลนิทีเ่ป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑ์
หลายแห่งอย่สงพพิธิภณัฑว์อดกา้หรอืพพิธิภณัฑข์นมปัง ตลาดแห่งนี้แบ่งเป็นตลาดขายของมอืสอง
และตลาดขายของทีร่ะลกึในราคาเบาๆ ของยอดฮติ ไดแ้ก่ ตุ๊กตาแม่ลกูดก นาฬกิารสัเซยี ผา้คลุม
ไหล่อ าพนั ของทีร่ะลกึอื่นๆอกีมากมาย จากนัน้น าท่ามชม  Moscow Circus จะไดส้มัผสัความ
สนุกสนานและตื่นตาตื่นใจกบัการแสดงคณะละครสตัวต์น้ฉบบัจากรสัเซยีทัง้การแสดงสงิสาราสตัว ์
และกายกรรม 

 **หมายเหต*ุ* หากการแสดงละครสตัวมี์การยกเลิกโดยไมไ่ด้แจ้งล่วงหน้า บริษทัขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงินท่านละ 1,000 บาท  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านสู่ท่ีพกั AZUMIT HOTEL MOSCOW OLYMIC, MOSCOW หรอืเทียบเท่า  

 

วนัท่ีส่ี มอสโคว ์– เข้าชมพระราชวงัเครมลิน – เข้าชมพิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี – จตรุสัแดง – มหาวิหาร
เซนตบ์าซิล – สสุานเลนิน – ห้างสรรพสินค้า GUM – ถนนคนเดินอารบ์ทั 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) (เข้าชมภายใน) สญัลกัษณ์แห่งอ านาจและความ
ยิง่ใหญ่สวยงาม อนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวตัศิาสตรร์สัเซยี ทีม่อีายุยาวนานกวา่ 850 ปี ทีป่ระทบั
ของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทัง่พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครปีเตอรส์เบริก์ 
ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุของรฐับาลและทีร่บัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ จากนัน้พาท่านชม 
พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี (เขา้ชมภายใน) พพิธิภณัฑท์ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของรสัเซยี จดัแสดงพระราชสมบตัิ
และศาสตราวุธต่างๆของพระเจา้ซารแ์ห่งรสัเซยี รวมถงึหอ้งแสดงผลงานอญัมณี โดยช่างฝีมอืกอ้ง
โลกอย่างแฟเบอรเ์ช ผูซ้ึง่ออกแบบเครื่องใชใ้นราชส านกัหลายชิน้ ในสมยัร.5 นบัเป็นหนึ่งในสาม
พพิธิภณัฑท์ีเ่กบ็รวบรวมพระราชสมบตัขิองพระเจา้แผ่นดนิไดอ้ย่างสมบรูณ์ทีส่ดุ นอกจากองักฤษ
และอหิร่าน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าท่านไป จตรุสัแดง ศนูยก์ลางของเมอืงมอสโคว ์เป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคญัในประวตัศิาสตร์

ของรสัเซยีไมว่่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการชุมนุมทางการเมอืง สรา้งในสมยัศต.ที1่7 
ปัจจบุนัสถานทีแ่ห่งนี้ใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญั ค าว่า “แดง” มรีากศพัทภ์าษาราณของชาว
สลาฟว่า “Kransy” ซึง่หมายถงึ ความสวยงามและการรื่นเรงิ จากนัน้น าท่านชม มหาวิหารเซนตบ์า
ซิล รบัสัง่ใหส้รา้งโดยพระเจา้ซารอ์วีานผูเ้หีย้มโหด ในศต.ที1่6 วา่กนัว่าสถาปนิกผูส้รา้งถูกควกัลกู
ตาออกหลงัจากสรา้งเสรจ็ เพื่อไม่ใหไ้ปสรา้งมหาวหิารงดงามแบบนี้ทีอ่ื่นไดอ้กี วหิารแหง่นี้ประดบั
ดว้ยโดมหวัหอม 9 ยอดทีม่สีสีนัแตกต่างกนัราวกบัลกูกวาด ถูกออกแบบใหม้รีปูทรงคลา้ยกบัเปลว
ไฟพุ่งขึน้สูท่อ้งฟ้าไดร้บัการยกยอ่งว่างดงามไมม่โีบสถใ์ดเหมอืน และไดร้บัเลอืกเป็นมรดกโลก 
UNESCO ในปี 1990 น าท่านชม สสุานเลนิน หลงัจากทีเ่ลนิน บดิาแหง่การปฏวิตัใินระบอบสงัคม
นิยมเสยีชวีติลง กม็กีารตัง้สสุานไมข้ึน้กลางจตุัรสั ภายหลงัอเลก็ซ ีชเูซฟไดอ้อกแบบสสุานโดยใช้
หนิแกรนิตสแีดง เทาและด าในรปูร่างคลา้ยปีระมดิขึน้ เพื่อใหเ้ขา้กบัพระราชวงัเครมลนิดา้นหลงั 
ภายในมโีลงศพแกว้ทีบ่รรจุร่างของเลนินอยู่ จากนัน้น าท่านไปยงั ห้างสรรพสินค้า Gum เป็น



หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแกแ่ละใหญ่ทีส่ดุในกรุงมอสโควท์ีต่ัง้อยู่ในย่านจตุรสัแดง สรา้งในปี ค.ศ. 1895 
มคีวามสวยงามและโดดเด่นมาก ลกัษณะเป็นอาคารสงู 3 ชัน้ ปัจจุบนัเป็นหา้งหรมูรีา้นคา้กว่า 
1,000 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แทบทกุประเภท มทีัง้แบรนดเ์นมจาก ฝรัง่เศษ อเมรกิา อติาล ีเสือ้ผา้ 
เครื่องส าอาง น ้าหอม รวมไปถงึรา้นอาหาร คาเฟ่และ ภตัตาคารอาหารมากมาย และน าท่านเดนิ
เทีย่ว ถนนคนเดินอารบ์ทั ถนนคนเดนิความยาว1.25 กม. เดมิเป็นเสน้ทางคา้ขายของพ่อคา้จาก
ต่างเมอืง บรเิวณน้ีจงึเคยเป็นทีอ่ยู่ของชนชัน้สงู ศลิปิน และนกัปราชญ ์ช่วงปี1980 ไดร้บัการบรูณะ
ใหก้ลายเป็นถนนคนเดนิและแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหมข่องสฃมอสโคว ์ปัจจุบนัมทีัง้รา้นขายของที่
ระลกึ และรา้นกาแฟอยู่เตม็สองขา้งทาง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านสู่ท่ีพกั AZUMIT HOTEL MOSCOW OLYMIC, MOSCOW หรอืเทียบเท่า  

 

วนัท่ีห้า มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว ์– นัง่รถไฟด่วน Sapsan เข้า
กรงุเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – การแสดงพืน้เมืองและอาหารค า่ ณ พระราชวงันิโคลสั 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านชม มหาวิหารเซนตเ์ซเวียร ์หรอืมหาวหิารโดมทอง เป็นโบสถน์ิกายออโธด๊อกซท์ีส่งูทีส่ดุใน
โลก ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ามอสโก สรา้งขึน้เพื่อเป็นการขอบคุณพระเจา้ทีช่ว่ยใหร้สัเซยีรบชนะฝรัง่เศสใน
สงครามได ้ต่อมาในสมยัของสตาลนิ มกีารลม้ลา้งศาสนา จงึท าลายทิง้เพื่อสรา้งเป็นพระราชวงัโซ
เวยีต แต่พอดเีขา้สูช่่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 เลยสรา้งไดแ้ค่ฐาน ต่อมาครุสซอฟขึน้ปกครอง กถ็ูก
ดดัแปลงใหเ้ป็นสระว่ายน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และในทา้ยทีส่ดุปี 1990 มกีารระดมทุนสรา้งมหาวหิาร
ขึน้มาใหม่จากเงนิบรจิาคของประชาชน ดงันัน้ทีน่ี่จงึเป็นทีร่กัและศนูยร์วมจติใจของประชาชน ถกูใช้
เป็นสถานทีห่ลกัในการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา สว่นการตกแต่งภายในโบสถน์ัน้ สวยงามและดู
ศกัดิส์ทิธิม์าก คนทีเ่ดนิเขา้ไป คอ่นขา้งส ารวม และเคา้ไม่อนุญาตใหถ่้ายรปูนะคะ ทุกท่านตอ้งมาชม
ดว้ยตาของตวัเอง ซึง่ควรค่าแกก่ารเขา้ชมเป็นอย่างยิง่ค่า  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟใตด้นิของมอสโควเ์ปิดตวัตัง้แต่เมื่อ 1935 โดยการน า

ของสตาลนิ ซึง่สัง่ใหอ้อกแบบสถานีแต่ละสถานีใหม้ลีกัษณะเหมอืนพระราชวงัของประชาชน หลาย
แห่งจงึมกีารประดบัประดาอย่างวติรบรรจงดว้ยภาพเฟรสโก ้ผนงัหนิอ่อน โคมไฟระยา้ และรปูสลกั
ต่างๆ 

 จากนัน้เดนิทางเขา้สูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟความเรว็สูง SAPSAN EXPRESS ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
โชวพิ์เศษ!! หลงัอาหารเยน็รสเลิศ เชิญทุกท่านรบัชมการแสดงพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 
( GALA DINNER& FLOK LORE SHOW ) 
น าท่านสู่ท่ีพกั SOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY, ST. PETETSBURG หรอืเทียบเท่า  
 

วนัท่ีหก เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน – ช้อปป้ิงถนนเนฟสก้ี 
ปรอสเป็ค -  ล่องเรอืแม่น ้าเนวา 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 



เดนิทางสูพ่ระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท ีน าท่านชม พระราชวงัปีเตอร์
ฮอฟ (เข้าชมภายใน)  พระราชวงัฤดรูอ้น รมิฝัง่ทะเลบอลตคิสรา้งในปี ค.ศ.1705 ในสมยัพระเจา้ปี
เตอรม์หาราช ใชเ้ป็นทีพ่กัผ่อนส าหรบัล่าสตัวใ์นฤดรูอ้น หวงัใหง้ดงามยิง่กว่าพระราชวงัแวรซ์ายสใ์น
ฝรัง่เศส ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอคและนีโอคลาสสกิ ดา้นนอกยงัมสีว่นทีม่ปีระตมิากรรม
น ้าพุอนัโดดเด่นอลงัการดว้ยสทีองอร่าม และอุทยานพฤกษานานาพนัธุ ์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย เดนิทางสู ่พระราชวงัแคทเธอรนี ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท ีพระราชวงัแคทเธอรีน (เขา้ชมภายใน) 

พระเจา้ปีเตอรม์หาราชรบัสัง่ใหส้รา้งเป็นทีพ่กัผ่อนในฤดรูอ้นของพระมเหสอีงคโ์ปรด คอื พระนาง
แคทเธอรนีที1่ หอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุ หอ้งอ าพนั (Amber Room) ซึง่ประดบัดว้ยอ าพนัทัง้หมด
อย่างวติรบรรจง เป็นหอ้งทีไ่ดร้บัการถวายจากกษตัรยิข์องปรสัเซยี ในฐานะทีเ่ป็นประเทศรว่มรบ
ต่อตา้นสวเีดนในปี1716 ต่อมาในยุคของพระนางแคทเธอรนีมหาราชไดท้รงต่อเตมิหอ้งภาพ จดั
แสดงเป็นแผนผงัของพระราชวงัดว้ยศลิปะคลาสสกิ จากนัน้น าทา่นไปยงั ถนนช้อปป้ิงเนฟสก้ี 
ปรอสเป็ค ถนนประวตัศิาสตร ์ศนูยก์ลางของเซนตปี์เตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซารปี์เตอรม์หา
ราช เพื่อเป็นถนนสายหลกัไปยงัมอสโคว ์สองขา้งทางมสีถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่น ในศตวรรษที ่18-
20 ทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของย่านการคา้ พระราชวงั และโรงละคร จากนัน้น าท่านไปล่องเรอืดื่มด ่าความโร
แมนตกิแม่น ้าเนวา NEVA RIVER CRUISE ชมความงามยามค ่าคนืของสองฝัง่ แม่น ้าเนวาแหง่
เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

 **หมายเหต*ุ* หากบริษทัเรอืไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน
ท่านละ 700 บาท 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าท่านสู่ท่ีพกั SOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY, ST. PETETSBURG หรอืเทียบเท่า  

 

วนัท่ีเจด็ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ – โบสถแ์ห่งหยดเลือด – มหาวิหารเซนตไ์อแซค 
– ป้อมปราการปีเตอรแ์ละพอล – สนามบินปูลโกโว EK 176 (23.55 – 06.55+1) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) 
น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ (เข้าชมภายใน) เดมิเป็นพระราชวงัฤดหูนาว เคยใชเ้ป็นที่
รบัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของร.5 ในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย-รสัเซยี พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉาย
พระฉายาลกัษณ์ร่วมกบัพระเจา้ซารน์ิโคลสัที ่2 ของรสัเซยีอกีดว้ย ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กบ็
ผลงานศลิปะกว่า 8 ลา้นชิน้ของศลิปินชื่อดงัต่างๆไวม้ากมาย อาท ิดาวนิช ีปีกสัโซ เรมบรนัด ์แวน
โก๊ะ ฯลฯ จากนัน้ท่านเขา้ชม โบสถแ์ห่งหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) 
สรา้งใหเ้ป็นเกยีรตแิด่พระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี2่ ผูป้ระกาศเลกิทาส ดว้ยความหวงัดต่ีอประชาชน 
แต่กลบัถูกลอบปลงพระชนมโ์ดยระเบดิพลชีพี จงึมกีารสรา้งโบสถค์รอบสถานทีเ่กดิเหตุไว ้
กลายเป็นโบสถห์ยดเลอืดมาจนถงึทุกวนัน้ี สถาปัตยกรรมภายในใช ้“โมเสก” ทีอ่าจกล่าวไดว้่า
ยิง่ใหญ่ล าดบัตน้ๆ ของโลกทเีดยีว น าท่านชม มหาวิหารเซนตไ์อแซค ซึง่ใหญ่เป็นอนัดบั4ของโลก 
สรา้งในปี ค.ศ. 1712 โดยมโีดมทองเป็นเอกลกัษณ์ ในอดตีเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา และไดร้บัการ
สรา้งใหม่อย่างงดงามในสมยัพระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี1่ ทีป่รารถนาจะใหว้หิารแห่งนี้เป็นวหิารทีม่ี
ความยิง่ใหญ่ทีส่ดุของโลก เป็นมหาวหิารทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละไดร้บัการเคารพบชูาอย่างมาก เพราะรอด
พน้จากการระเบดิในสงครามโลกรัง้ที2่ มาได ้ 



เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชม ป้อมปราการปีเตอรแ์ละพอล เป็นทีเ่กบ็พระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จากพระ

เจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถงึกษตัรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศท์ีเ่พิง่น ามาในปี ค.ศ. 
1998 โดยการตรวจ DNA ทราบว่าคอื พระเจา้นโิคลสัที ่2 และครอบครัว้ซึง่ประกอบดว้ย พระ
มเหสอีเลก็ซานดราและพระธดิา 3 พระองคค์อื โอลกา้ ทาเทยีนา และอนาสตาเซยี บรเิวณโดยรอบมี
โรงงานผลติเหรยีญและคุกขงันกัโทษทางการเมอืง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
20.00  น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานปูลโกโว เซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
23.55   น าท่านเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 176 

 
 

วนัท่ีแปด ดไูบ - กรงุเทพฯ 
09.40  ต่อเครื่องเขา้สูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่EK 372  
19.15  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง  สิงหาคม 09 – 16   
ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 82,500 59,500 
เดก็อายุต า่กว่า 12 พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 78,500 55,500 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 74,500 53,500 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 12,900 12,900 

 
 
 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดั
จ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร  



- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศแถบ

ยโุรป ราคาตัว๋เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่

ถูกตอ้ง,  ภยัธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

- ควรเผื่อเวลาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 40 วนั ก่อนการเดนิทางเนื่องจากมผีลต่อการจองควิยืน่วีซ่า 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) สายการบนิ 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง พรอ้มคนขบั และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไว้

เท่านัน้ กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชม./วนั 

- ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก 

ตลอดการเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป 1 ท่าน 

- ค่า Coach Tax และค่าภาษผี่านเขา้เมอืงต่างๆ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ โดยเฉลีย่ 2 ยโูร /ท่าน /วนั 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่า (กลุ่มเชงเกน้วซี่า) พรอ้มค่าประกนัสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวซี่า

ทางสถานทตูไมค่นืใหท้่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไมก่ต็าม 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พรอ้ม

อาหารเชา้ โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่ ี

อุณหภมูติ ่าและราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเท

รดแฟร ์หรอื การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นยา้ยเมอืงโดย

ค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั 



- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุและการเจบ็ป่วยใน วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ของบรษิทั

ประกนัภยันิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรนัส ์จ ากดั 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผู้

เดนิทางตอ้งรอ REFUNDตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม ่ กรณถีา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่น

ตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้ง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 



- สายการบนิ เอมเิรตส ์ก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็

ทีส่ามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยู่ในความดแูลของท่านน ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่า 
- พาสปอรต์เล่มจริง มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัจากวนัสุดทา้ยของ

โปรแกรมทีเ่ดนิทางจนถงึวนัหมดอายุบนหน้าพาสปอรต์) ควรมหีน้าว่างอยา่งน้อย 6 หน้า 

กรณพีาสปอรต์ช ารดุหรอืมรีอยฉีกขาดไมส่ามารถใชง้านได ้(พาสปอรต์เล่มเก่าทีม่วีซี่าใน

กลุ่มเชงเกน้หรอืประเทศอื่นๆทีห่มดอายไุปแลว้สามารถน ามาแสดงเพิม่เตมิเพื่อใหง้่ายต่อ

การอนุมตัวิซี่า) 

- รปูถ่ายสี ขนาด กวา้ง 3.5 Cm X สงู 4.5 Cm ฉากหลงัเป็นพืน้สขีาวเท่านัน้ 

หน้าตรง ไมส่วมแว่นตา หมวก หรอืผา้คลุมใดๆ ยกเวน้ผา้คลุมศรีษะทางศาสนา 

ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

- ถ่ายส าเนา ทะเบยีนบา้น / บตัรประชาชน หรอื บตัรขา้ราชการ / ใบเปลีย่นชื่อ 

นามสกุล ทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ / สตูบิตัรในกรณอีายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์ 

- หนังสือรบัรองการท างาน (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีข่อวซี่า) 

** กรณพีนกังานบรษิทั (กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
สถานทตู) หนงัสอืรบัรองออกโดยบรษิทั/สงักดัทีท่่านท างานอยูโ่ดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนปัจจุบนั  วนัเดอืนปี ทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทั (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) จะตอ้งพมิพ์
ลงบนหวักระดาษบรษิทัฯ พรอ้มประทบัตราบรษิทัฯ และลงนามโดยผูม้อี านาจ จงึถอืเป็น
สมบรูณ์ 
** กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้,ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนงัสอื
รบัรองบรษิทั ตอ้งมชีื่อเป็นเจา้ของกจิการ หรอื คณะกรรการเท่านัน้ คดัส าเนาไมเ่กนิ 3 
เดอืน  

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา จะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- อาชีพอ่ืนๆ ในกรณทีีป่ระกอบอาชพีอสิระ, แม่บา้น หรอื คา้ขายไมไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้ 

ฯลฯ อาชพีทีไ่มส่ามารถออกหนงัสอืรบัรองการท างานได ้ตอ้งท าจดหมายชีแ้จงตนเอง 

สามารถออกเองได ้หรอืใชแ้บบฟอรม์ทีท่างบรษิทัส่งใหก้ไ็ด ้

- หลกัฐานการเงิน  ถ่ายส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ถ่ายตัง้แต่

หน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชจีนถงึหน้าสุดทา้ยทีม่ยีอดอพัเดตโดยยอดบญัชตีอ้งไมก่ระโดด



ขา้มเดอืน หรอืขอ STATEMENT จากทางธนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดตจนถงึปัจจบุนั 

(ถ่ายส าเนาสมดุบญัช ีกบัขอ Statement ใหท้่านเลอืกอยา่งใดอย่างหนึ่ง)  และจ านวนเงนิใน

บญัช ีมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุม

กบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืนรอ้นเมือ่กลบัสู่ภูมลิ าเนา  ** ในกรณทีีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั

หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่าตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยใหก้บับุคคลใน

ครอบครวัดว้ย (หมายเหตุ: ทุกสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะบญัชอีอมทรพัยเ์ท่านัน้ //  ไม่

รบัพจิารณาบญัชเีงนิฝากประจ าทีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหว และบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ)ี 

ในวนันดัยืน่วซี่ากรณุาน าสมุดบญัชเีล่มจรงิมาดว้ย 

- กรณีบริษทัออกค่าใช้จ่ายกบัผู้เดินทาง  นอกเหนือจากเอกสารขา้งต้นแลว้ทางบรษิทัตอ้ง

ออกจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของผูเ้ดนิทาง โดยระบุชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการ

เดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ตอ้งท าจดหมาย

ยนิยอมโดยบดิาหรอืมารดา จะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงควาจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตร

เดนิทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ว่าทีก่ารอ าเภอหรอืเขตโดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ

เขต ลงลายชื่อและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

####################################################################
### 

- หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯใครข่อความรว่มมอืท่านไป

สมัภาษณ์ตามนดัหมาย กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทัง้นี้จะมเีจา้หน้าของบรษิทัฯไปอ านวย

ความสะดวกให ้

- การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัไมใ่หเ้ขา้ประเทศเป็นการถาวร และ

ไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 

- สถานทตูไม่มนีโยบายการคนืค่าธรรมเนียมวซี่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณา

วซี่าไมว่่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าธรรมเนียมวซี่าได้ 

- กรณที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัพจิารณาวซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการแจง้สถานทตู เพื่อท าการยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ

จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 



## การพิจารณาว่าจะได้รบัวีซ่าหรือไม่นัน้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่
บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่าน
ง่ายขึ้น ## 

- การย่ืนวีซ่าในกลุ่มประเทศ  (เชงเก้น) ลกูค้าต้องมาแสกนลายน้ิวมือด้วย

ตนเองตามวนัเวลานัดหมายท่ีศนูยร์บัเร่ือง VFS  ของประเทศนัน้ๆโดย

จะแจ้งให้ทราบ จะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


