
 

 

 

วนัที� รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1  กรุงเทพฯ – มอสโก  TG 974 : 10.30-16.15 น.    
Moscow : Dedeman Izmailovo  

Park Hotel หรือเทยีบเท่า 

2 

พระราชวังเครมลนิ – พพิธิภัณฑอ์าร์เมอรี� – จัตุรัสแดง – 

วหิารเซนตบ์าซลิ (ถ่ายรูปดา้นนอก) – โบสถเ์ซนตซ์าเวยีร ์– 

เนนิเขาสแปรโ์ร่ – การแสดงละครสตัว ์
   

Moscow : Dedeman Izmailovo  

Park Hotel หรือเทยีบเท่า 

3 Metro Tour – ถนนอารบัต – Train to St.Pertersburg     
St.Petersburg : Park Inn 

Pribaltijskaya Hotel หรอืเทยีบเทา่  

4 
พระราชวงัฤดรูอ้น (ปีเตอรฮ์อฟ) – พระราชวงัฤดหูนาว 

(พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์เิทจ) – ลอ่งเรอืแมนํ่�าเนวา 
   

St.Petersburg : Park Inn 

Pribaltijskaya Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

5 

ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – เรอืรบหลวงออโรร่า – มหาวหิาร

เซนตไ์อแซค – มหาวหิารคาซาน (ถ่ายรูปดา้นนอก) – โบสถ์

หยดเลอืด (ถ่ายรูปดา้นนอก) – ถนนเนฟสกี� 

 

 

 

 

 

 
St.Petersburg : Park Inn 

Pribaltijskaya Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

6 
Train to Moscow – ตลาดอสิไมลอฟ  
 มอสโก – กรุงเทพฯ  TG 975 : 18.25-07.30 น. (+1)   

 

 

 

7 TG 975  07:30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิ  



 

 

 

<นั่งรถไฟดวน Sapsan High-Speed Train  2 ขา> 

<พักมอสโกติดกัน 2 คืน + พักเซนตปเตอรสเบิรก ติดกัน 3 คืน ไมตองยาย

โรงแรมกันบอยๆ> 

วันแรก (พุธที่ 17 ต.ค. 61) 

กรุงเทพฯ – มอสโก    ( - / - / D ) 

07.00 น.   คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน THAI 

AIRWAYS (TG) 

มีบริการอาหารรอนพรอมเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน 

กรุงเทพฯ – มอสโก   ( TG 974  :  10.30 – 16.15 น. ) 

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  PARK INN BY RADISSON IZMAILOVO (มอสโก) หรือระดับเทียบเทา 

วันที่สอง (พฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 61) 

มอสโก – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนตบาซิล 

(ถายรูปดานนอก) 

โบสถเซนตซาเวยีร – เนนิเขาสแปรโร – การแสดงละครสตัว    ( B / L / D ) 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

พระราชวังเครมลิน   

นําทานเขาชมพระราชวังเครมลินตั้งอยูริมชายฝงแมน้ํา

มอสโก และแมน้ําเนกลินนายา สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประทับของ

พระเจาซารผูครองเมืองทุกพระองค จนกระทั่งสมัยของพระ

เจาปเตอรมหาราชที่ทรงยายเมืองหลวงไปอยูนครเซนตป

เตอรสเบิรก  จนเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบ

คอมมิวนิสตจึงไดยายเมืองหลวงกลับมา 

 

 



 

 

พิพิธภัณฑอารเมอรี่  

เขาชมสถานที่เก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000 ชิ้น วัตถุล้ําคาภายใน

พิพิธภัณฑแสดงถึงความมั ่งคั ่งและมีค ุณคาสูงของงานฝม ือ 

ประกอบดวยบรรดาศาสตราวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อ

เกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่องเงิน ทอง เพชรพลอย เครื่องทรง

ของกษัตริยพระเจาซารและซารีนา ซึ่งหาดูไดยากยิ่ง 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

จัตุรัสแดง 

เวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรรัสเซีย สรางในคริสตศตวรรษ

ที่ 17 ถายรูปกับสถาปตยกรรมตางๆ ที่อยูรายรอบจัตุรัสแดง ความยิ่งใหญ

และความสวยงามของทัศนียภาพของจัตุรัสแดง สะทอนใหเห็นความเปน

เอกลักษณของประเทศรัสเซียไดเปนอยางดี ความยิ่งใหญบวกกับศิลปะ

และความงาม 

วิหารเซนตบาซิล  

นําถายถายรูปกับ วิหารเซนตบาซิล สรางในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 

จอมโหด ดวยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสันสวยงาม 

ถือไดวาเปนสัญลักษณของประเทศรัสเซียเลย เพราะใครมาที่มอสโก สิ่งแรกที่ตองขาดไมได

เลยก็คือการไดมาเที่ยวที่จตุรัสแดง และถายรูปคูกับวิหารเซนตบาซิลแหงนี ้(ถายรูปดานนอก) 

 

หางสรรพสินคากุม "GUM" ถือเปนแหงพักพิงที่ดีที่สุดสําหรับ

นักทองเที่ยวที่เดินตระเวนถายรูปบริเวณจัตุรัสแดงกันจนเหนื่อย 

รวมถึงเปนจุดนัดพบหรือรวมตัวกัน เปนหางที่ภายนอกดูสวยงาม

ตระการตา สรางไดวิจิตรรับกับอาคารที่ยิ่งใหญที่อยูบริเวณ

โดยรอบ  



 

 

โบสถเซนตซาเวียร  

แวะถายภาพมหาวิหารใจกลางเมือง สรางเปนอนุสรณที่รัสเซียมีชัย

ชนะตอกองทัพนโปเลียนในป ค.ศ.1812 เปนวิหารที่ยังใชทําพิธี

การทางศาสนาอยูในปจจุบัน  ( หากมีพิธีกรรมทางศาสนา จะไม

สามารถเขาชมภายในได ) 

 

เนินเขาสแปรโร  

แวะถายรูปที่ชุดชมวิว บริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโกที่

อยู เบื้องลางไดโดยทั้งหมด ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนที่ตั้ งของ

มหาวิทยาลัยมอสโก และเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโก ที่คูรัก

นิยมมาถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ

เปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโกจุดเดียวกับที่เลนินเคยชม  

 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

การแสดงละครสตัว  

การแสดงของสัตวตางๆ ที่ไดรับการฝกหัดมาอยางดี อาทิเชน มา 

หมี สุนัข เสือ และการแสดงกายกรรมอันนาตื่นเตนจากนักแสดง 

ที่พัก  PARK INN BY RADISSON IZMAILOVO (มอสโก) 

หรอืระดบัเทยีบเทา 

วันที่สาม (ศุกรที่ 19 ต.ค. 61) 

มอสโก – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโก – ถนนอารบัต – นั่งรถไฟสูเซนตปเตอรสเบิรก    ( 

B / L / D ) 

 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโก  

นําทานสัมผัสชชีวิตชาวมอสโกในการนั่งรถไฟใตดิน ซึ่งไดรับ

การยกยองจากทั่วโลกวาเปนสถานีรถไฟใตดินที่สวยที่สุดในโลก 

ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในปจจุบันรถไฟ

ใตดินที่กรุงมอสโกมีถึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวทั้งหมด 

26 กิโลเมตร  

 

ถนนอารบัต  



 

 

ถนนคนเดินที่เปนยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคา ของที่ระลึก รานนั่งเลน อาทิ แมคโดนัล 

แมคคาเฟ สตารบัค รานนม ฯลฯ ทั้งยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือนรูปลอเลียน และศิลปนเลน

ดนตรีเปดหมวกอีกดวย 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นัง่รถไฟ HIGH SPEED TRAIN : SAPSAN  สู เซนตปเตอรสเบริก  ใชเวลาประมาณ 4 

ชัว่โมง 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั PARK INN BY RADISSON PRIBALTIJSKAYA (เซนตปเตอรสเบริก) หรอืระดบั

เทยีบเทา 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่ (เสารที่ 20 ต.ค. 61) 

เซนตปเตอรสเบิรก – พระราชวงัฤดรูอน (ปเตอรฮอฟ) 

พระราชวงัฤดหูนาว (พพิธิภณัฑเฮอรมเิทจ) – ลองเรอืแมน้าํเนวา    ( B / L / D ) 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

พระราชวังฤดูรอน (ปเตอรฮอฟ) 

สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช โดย PETERHOF เปนภาษา

ดัตช แปลวาบานของปเตอร ซึ่งพระองคใชเปนที่พักผอนสําหรับ

ลาสัตวในฤดูรอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวังนี้มีความ

งดงามยิ่ง กวาพระราชวังแวรซายสในฝรั่งเศส เพื่อแสดงออกถึง

ความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย  

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 



 

 

พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ) 

เขาชมพิพิธภัณฑแหงแรกของรัสเซียที่ใหคนเขาชม เปนหอง

แสดงภาพชื่อวา “HERMITAGE”  ของพระนางแคทเธอรีนมหา

ราช ปจจุบันมีของที่ จัดแสดงกวา       3 ลานชิ้น  และเปน

พิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของรัสเซียอีกดวย  

 

ลองเรือแมน้ําเนวา 

ชมความงามของทัศนยีภาพและสถาปตยกรรมอาคารตางๆ ในเมืองเซ็นตปเตอรสเบริกที่

ตั้งอยูรมิฝงแมน้ําเนวา แมน้ําสายหลกัของเมอืงน้ี 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  PARK INN BY RADISSON PRIBALTIJSKAYA (เซนตปเตอรสเบริก) หรอืระดบั

เทยีบเทา 

วันที่หา (อาทิตยที่ 21 ต.ค. 61) 

เซนตปเตอรสเบิรก – ปอมปเตอรแอนดพอล – เรือรบหลวงออโรรา – มหาวิหารเซนตไอ

แซค 

มหาวิหารคาซาน (ถายรูปดานนอก) – โบสถหยดเลือด (ถายรูปดานนอก) – ถนนเนฟสกี ้    

( B / L / D ) 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

ปอมปเตอรแอนดพอล 

สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมืองเซนตปเตอรสเบิรก จุดประสงคในการสราง

เพ่ือปองกันการรุกรานจากศัตรู ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑที่ใชฝงหลุมพระศพ

ของพระเจาปเตอรมหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ 

และสวนหนึ่งยังใชเปนโร  งงานผลิตเหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย 

 

เรอืรบหลวงออโรรา 

แวะถายรูปกับเรือรบหลวงแหงประวัติศาสตร  ไดชื่อวาเปนเรือรบที่

เกาแกที่สุดในรัสเซีย โดยเปนเรือลาดตระเวนที่รับใชชาวรัสเซียมา

ยาวนาน ปจจุบัน เรือออโรราไดปลดประจําการกลายเปน

พิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติศาสตรของเรือรบในรัสเซีย อาวุธที่ใช

ในการรบ แล ะเปดใหเขาชมหองทํางานตางๆ ภายในเรือ เปนตน  

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

มหาวหิารเซนตไอแซค 

นําทานเขาชมมหาวิหารที่ยิ่งใหญ สรางในปค.ศ. 1712 โดยมีโดม

ทองเปนเอกลักษณ ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 เฉพาะยอดโดม

ใชทองคําแผนปดหนักรวม 100 กิโลกรัม ซึ่งใชเวลากอสรางยาวนาน

ถึง 40 ป ปจจุบันวิหารเซนตไอแซคไดรับการยกยองวาเปนหนึ่งใน

โบสถที่งดงามที่สุดในโลก 

 

มหาวิหารคาซาน 

ตั้งอยูบนถนนเนฟสกี้ ซึ่งเปนถนนเสนหลักของตัวเมือง มหาวิหารแหงนี้สรางขึ้น ในสมัยพระ

เจาปเตอรมหาราช ตรงกับชวงปค.ศ. 1708 สรางเส ร็จสม

บูรณ เมื่อป ค.ศ. 1811 ในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก เปน

ลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเปน

ระเบียบ หลังจาก 10 ป แหงการกอสราง มหาวิทยาลัยคาซาน

กลายเปนสถานที่เพื่อมาสักการะบูชาที่ไดรับ ความนิยมเปน

อยาง เนื่องจากสาเหตุหนึ่งมาจากเพราะตั้งอยูในใจกลางเมือง 

จึงทําใหประชาชน หรือนักทองเที่ยวพบเห็นไดงาย และดวยความสวยงามของมหาวิหารที่

มักจะเปนที่สะดุดตาของผูพบเห็น โดยภายในมีรูป ไอคอนและพระแมมาเรีย (OUR LADY 

OF KAZAN) ที่วาดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจาอีวานที่ 4 ในชวงที่ กรุง

มอสโกกอตั้งเปนเมืองหลวง โดยพระเจาปเตอรมหาราชไดมีพระราชดํารัสใหนํารูปไอคอน

และพระแมมาเรียมาไวที่นี ่(ถายรูปดานนอก) 

 

โบสถหยดเลือด 

คลายกับวิหารเซนตบาซิลที่มอสโก จุดป  ระสงคในการสรางเพื่อเปนการ

แสดงความเคารพตอสถานที่ที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระ

ชนม โดยผูกอการรายขวางระเบิดใสรถมาจนทําใหพระองคบาดเจ็บสาหัส

ตรงบริเวณดังกลาว (ถายรูปดานนอก) 

 

ถนนเนฟสกี ้

ปจจุบันเปนถนนสายหลักของเซนตปเตอรสเบิรก ซึ่งเปนทั้งยาน

การคา ยานที่อยูอาศัย ที่ตั้งของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และ

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกมากมาย โดยมจีุดเดนอยูที่

สถาปตยกรรมสมัยศตวรรษที่  18-20  ที่เรียงราย  อยูสองขางทาง 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 



 

 

ทีพ่กั PARK INN BY RADISSON PRIBALTIJSKAYA (เซนตปเตอรสเบริก) หรอืระดบั

เทยีบเทา 

วันที่หก (จันทรที่ 22 ต.ค. 61) 

เซนตปเตอรสเบิรก – นั่งรถไฟสูมอสโก – ตลาดอิสไมลอฟ – กรุงเทพฯ   ( B / L / - ) 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตลาดอสิไมลอฟ หรอื IZMAILOVSKY MARKET  

เปนตลาดที่นาเดิน เวลาไปเมืองไหน แลวมีโอกาสไดไปเดินตลาด

ของเมืองน้ันๆ ก็จะทําใหเราไดสัมผัสวิถีชีวิตของคนเมืองนั้นไดเปน

อยางดี ตลาดกลางแจง ดูโปรงโลงเดินสบาย เปนตลาดที่สําหรับ

นักทองเที่ยวทั้งตางชาติและคนรัสเซียเองก็มาเดินหาซื้อของที่นี่

ดวยเชนกัน มีของหลากหลายใหเลือกซื้อเลือกชม เหมาะสําหรับ

เดินหาซื้อของฝากกลับเมืองไทยเปนอยางยิ่ง 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู สนามบนิ เพื่อบินกลับสู มอสโก 

มอสโก – กรุงเทพฯ   ( TG 975  :  18.25 – 07.30 น. ) 

วันที่เจ็ด (อังคารที่ 23 ต.ค. 61) 

กรุงเทพฯ 

07.30  น.  เดินทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

*********************************** 

** รายการเขาชมสถานที่อาจสลับปรับเปลีย่นไดตามความเหมาะสม ** 

 



 

 

 

อตัราคาบรกิาร   

ทานละ พกัเดีย่ว เพิม่ ทานละ 

64,500  บาท 7,500  บาท 

 

อตัราคาบรกิารรวม 

  คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด และคาภาษีสนามบินทุกแหงที่ ตามที่ระบุในรายการ

หรือเทียบเทา 

  คาตั๋วรถไฟความเร็วสูง SAPSAN มอสโก-เซนตปเตอรสเบิรก // เซนตปเตอรสเบิรก-

มอสโก 

  คาที่พัก ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเทา 

  คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

  คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 

  น้ําดื่มบริการตลอดการเดินทาง  

  คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางตามเงื่อนไขกรมธรรม การประกันการเดินทาง

หมูคณะ 

  คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวร 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คา

โทรศัพท ฯลฯ 

 คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนดและสายการบินเรียกเก็บ

คาใชจาย 

 คาธรรมเนียมทําหนังสือเดินทาง  

 คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกัน

การสูญหายจากมิจฉาชีพ ที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม

สําเนาหนังสือเดินทาง 

2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัต ิ



 

 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําท้ังหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีทีผู่เดินไมถงึ 20 ทาน และทาง

บริษัทยินดีคืนเงิน ทั้งนี้โดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ  รายการทองเที่ยวบาง

สถานที่ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ

บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชน ภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปน

ตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 

หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก

กรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ

ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ได

ระบุไวโดยทั้งหมด 

5.ในกรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือ

พาหนะอยางหนึ่งอยางใด กรุณาแจงและสอบถามมายังบริษัทฯ ทั้งนี้  ควรจะใหบริษัทฯ 

ยืนยันสถานะการเดินทาง กอนที่ทานจะสํารองยานพาหนะ 

 
 


