
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เขาชม “พพิิธภัณฑอารเมอรี”่ ซึ่งรวบรวมสมบัตทิี่ล้ําคาในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 19 
สัมผัสความงดงาม พระราชวังปเตอรฮอฟ”ซึ่งไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยเูนสโก 

เที่ยวชม “เมืองซากอรส” มีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมทางศาสนา 
ชมความย่ิงใหญและความงามของ มหาวหิารแหงการเดินเรือแหงนกับุญนิโคลสัเมืองครอนสตัดด 

นําชม “การแสดงละครสตัวแสนรู”รวมทั้งมายากล และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ 
*** นั่งรถไฟดวนจาก มอสโคว สู เซนตปเตอรสเบิรก *** 

กําหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที่   
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วันที่01     ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
16.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร   

สายการบินกาตาร แอรเวย (เคานเตอร P / Q) เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
19.35 น.   เหินฟาสู กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR833 
23.25 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
วั น ที่ 02     โด ฮ า  – ม อ ส โค ว  – พ ระราช วั ง เค รม ลิ น  – พิ พิ ธภั ณ ฑ อ าร เม อ รี่  – ส วน ส าธ ารณ ะซ าริซิ โน    

 พิพิธภัณฑแหงชัยชนะ – การแสดงละครสัตว  
02.35 น. ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR223 
07.55 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดามาเดียดาวา ประเทศรัสเซีย  

 จากนั้น นําทานเดินทางสู “พระราชวังเครมลิน” นําทานเขาชม “พิพิธภัณฑอารเมอรี่” เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุด

ของรัสเซีย เริ่มกอสรางตามพระบัญชาของพระเจาอเล็กซาน

เดอรที่  1 ปจจุบันเปนสถานที่รวบรวมทรัพยสมบัติที่ล้ําคา

ในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 19 แวะถายรูปเปนที่ระลึกบริเวณ

ดานหนาพระราชวังเครมลิน ซึ่งตั้งอยูบนชายฝงของแมน้ํามอส

โควและแมน้ําเนกลินนายา สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประทับของพระ

เจาซารผูครองเมืองทุกพระองค จนกระทั้งยุคของซารปเตอรม

หาราชทรงยายไปเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนท่ีประชุมของ

รัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นําทานสู 

จัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถ

อัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ สรางในป ค.ศ.1475-1479 จากนั้นชมระฆังพระเจาซาร สรางในสมัย

พระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อ  นําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความผิดพลาดระหวางการหลอ

ทําใหระฆังแตก ตอดวยชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวย

บรอนซน้ําหนัก 40 ตัน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู “สวนสาธารณะซาริซิโน” (Tsaritsyno Park) เปนสวนขนาดใหญทางตอนใตของกรุงมอสโก เปน

สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งสรางขึ้นในชวงฤดูรอน

สําหรับคุณหญิงแคทเธอรีนมหาราชในปลายศตวรรษที่ 18 

อิสระใหทานไดเที่ยวชมบริเวณสวนและพระราชวังที่สวยงาม

ตาม อั ธยาศั ย  ได เวลาอัน สม ค วร นํ าท าน เดิ น ท างสู 

“ พิ พิ ธภัณ ฑ แห งชั ยชน ะ”  (Victory Museum) 

พิพิธภัณฑแหงชัยชนะเปนสถานที่ซึ่งเปนสัญลักษณของ

ความทรงจําของผูคนในหนาประวัติอันนาเศราและกลาหาญ

ในประวัติศาสตรของมาตุภูม ิเปนพิพิธภัณฑของเรารวบรวมทุกยุคของรัสเซียที่ผานมา ที่นีเ่ปนที่เก็บความทรงจําของสงครามที่

ยิ่งใหญและเลวรายที่สงผลกระทบตอทุกครอบครัวในประเทศรัสเซีย  

 ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสตัวแสนรูที่ ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้ง
มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 
45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย*** 

ที่พัก:      IZMAILOVO GAMMA HOTEL, MOSCOW                                  หรือระดับใกลเคียง 



 

***กรณีละครสตัวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิ ทาน
ละ  20 USD***    

วั น ที่ 03     ม อ ส โค ว  – ซ าก อ ร ส  – โบ ส ถ โฮ ลี ท รินิ ตี้  – ม อ ส โค ว  – วิ ห าร เซ น ต ซ า เวี ย ร  (ด าน น อ ก ) 
  สถานีรถไฟใตดิน – ยานอารบัต    

เชา บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู “เมืองเซอรกิเยฟ โปซาด” (Sergiev Posad) หรือ “เมืองซากอรส” (Zagorsk) (70 ก.ม.) เมือง

ทองเที่ยวที่มีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมทาง

ศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแตศตวรรษ ที่ 15-18  เขาสูโบราณสถานที่

ใหญที่สุดและเกาแกที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่

แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ

สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปน

วิทยาลัยสงฆที่มีบาทหลวง 400 รูป และนักศึกษา 100 คน 

ชม “โบสถโฮลีทรินิตี้” (Holy Trinity Monastery) เปน

โบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว  หอมสีทอง ภายในตกแตง

ดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของทาน  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสู มอสโคว นําทานชม “วิหารเซนตซาเวียร” ดานนอก (Saviour Cathedral)  

(หามถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญท่ีสุดในรัสเซีย 

สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป 

ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนาน

ถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซใช

ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ  จากนั้นนําทานชม  

                สถานี รถไฟใต ดิ น  (Metro Station) สถ านี รถ ไฟ ใต ดิ น เป น

สิ่งกอสรางที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตางชาติใหเห็นถึงความ

ยิ่งใหญ ประวัติศาสตรความเปนชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณี

อันสวยงาม สถานีแตกตางกันดวยประติมากรรม โคมไฟระยา เครื่องแกว หินแกรนิต หินออนที่สวยงาม จากนั้น นําทานสู 

“ถนนอารบัต” เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน 

อาทิ แมคโดนัล สตารบัค ฮารดร็อคคาเฟต ฯลฯ และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวก

อีกดวย  

ชอปปง เดินเลนเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นอกจากนี้ทานไดถายภาพกับ “อาคารกระทรวงการตางประเทศ” ของ

รัสเซียที่ยิ่งใหญสวยงามกับศิลปกรรมแบบสตาลินสไตล 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:      IZMAILOVO GAMMA HOTEL, MOSCOW                                  หรือระดับใกลเคียง 
วันที่04     มอสโคว – ตลาดพื้นเมือง – เนินเขาสแปรโร – จัตุรัสแดง – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน 
เชา บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานสู “ตลาดสินคาพื้นเมือง” (Izmailovo) ตลาดที่ใหญที่สุดของมอสโคว อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง

นานาชนิด ในราคายอมเยา และตัวตลาดเองก็จําลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแหงของรัสเซีย มาไวอยูในที่เดียวกัน ทาน

สามารถหาของที่ระลึกหรือของฝาก ไดบนถนนสายนี้ เชน ตุกตามาทรอชกา หรือตุกตาแมลูกดก, กลองไมแกะสลัก ที่ทําจากไม



 

เบิรช , หมวกขนสัตว ขนหมี(ขนเทียม), ผาพันคอ ผาคลุมไหล คลุมผม (Platok), ไขอีสเตอร, เครื่องถม (Khokhloma), อําพัน, 

รองเทาบูทรัสเซีย ที่ใสสบายโดยไมตองใสถุงเทา (Valenki) ฯลฯ  จากนั้น นําทานเดินทางสู “เนินเขาสแปรโร” จุดชมวิว

ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว ไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน ซึ่งทาน

สามารถถายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่ใกลที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมอสโคว ที่เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในรัสเซีย สรางในสมัย

พระนางแคทเธอรีนมหาราช 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู “จัตุรัสแดง” (Red Square) ลานกวาง

ใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร

ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเปนที่ตั้งของกลุม

สถาปตยกรรมที่สวยงาม เชน วิหารเซนตบาซิล ประกอบดวย

ยอดโดม 9 ยอด มีสีสันสวยงามสดใส ชมหอนาฬิกาซาวิเออร 

ตั้งอยูบนปอมสปาสกายา เปนศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง 5 

แฉกที่ทํามาจากทับทิมน้ําหนัก 20 ตัน นําทานเดินทางสู 

“หางสรรพสินคากุม” สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง

สรางในป ค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวก แบรนดเนม เสื้อผา 

เครื่องสําอาง น้ําหอม ถายภาพกับพิพิธภัณฑประวัติศาสตร 

อาคารตึกสีแดง สถานที่เก็บรวบรวมขอมูลทางประวัติศาสตร

ของรัสเซีย มีสมบัติมากกวา 4.5 ลานชิ้น และเอกสารกวา 15 

ลานชิ้น อนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง

ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู  จากนั้น นําทานเขาชม “อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน” 

(Novodevichy Convent) ซึ่งสรางในศตวรรษที่ 16 เปนสถาปตยกรรมสไตลบารอก คอนแวนตเกาแกอายุกวา 300 ป แทน 

อดีตเคยเปนท่ีคุมขังของพระนางโซเฟยและเชือ้พระวงศฝายหญิงของราชวงศโรมานอฟ ปจจุบันเปนสุสานสําหรับสุภาพสตรีคน

สําคัญระดับประเทศ นําชม “อารามครุทิทสกอยา พอดโวเย” (Krutitskoye Podvorye) อนุสาวรียทางประวัติศาสตรที่

กอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 เปนวัดแรกและเปนที่พํานักของบิชอปแหง Sarsky และ Podonsky  ถูกกอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 

Krutitsy ถูกสรางขึ้นบนฝงซายของแมน้ํามอสโคว Krutitskoye Podvorye มีประวัติอันยาวนานของตัวเอง หลายศตวรรษที่ผาน

มาถูกลอมรอบดวยน้ําจากสามดาน บริเวณนี้มีความโดดเดนเปนพิเศษเพราะใกลกับอารามเกาอีกสองแหง เปนอาราม 

Novospassky และ Simonov ในชวงยุคโซเวียต podvorye ถูกปดและอาคารถูกครอบครองโดยกองกําลังทหาร เมื่อ 

Krutitskoye podvorye ไดรับกลับไปที่คริสตจักรออรโธดอกซรัสเซียในป 1991 การบูรณะเริ่มขึ้น ตอนนี้มันเกือบเปนอัญมณีที่

ซอนอยูในใจกลางเมืองใกลเขต Zamoskvorechye เกาที่ซึ่งผูเขาชมสามารถสัมผัสไดถึงจิตวิญญาณของรัสเซียเกา 

 ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:      IZMAILOVO GAMMA HOTEL, MOSCOW                                  หรือระดับใกลเคียง    

วันที0่5     มอสโคว – เซนตปเตอรเบิรก โดยรถไฟดวน SAPSAN –  

เขาชมพระราชวังปเตอรฮอฟ(พระราชวังฤดูรอน) – โบสถหยดเลอืด (ดานนอก) 
เชา บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลา นําทุกทานออกเดินทางสู “เซนตปเตอร

ส เบิ รก ”  โด ยรถไฟ ด วน SAPSAN HIGH-SPEED 

TRAIN  เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน ใชเวลา



 

เดินทางประมาณ 4 ชม. เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทาง จากมอสโคว เขาสู เซนตปเตอรสเบิรก 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้น นําทานเดินทางสู “เมืองปเตอรฮอฟ” (Petrodvorets)  ซึ่งอยูทางตอนใตของอาวฟนแลนด รูจักเมืองนี้กันอยาง

แพรหลายวาเปนศูนยรวมของสวนแหงเมืองปเตอรฮอฟ นํา

ทานสู “พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส” พระตําหนัก

ชายฝงของกษัตริยรัสเซียเพื่อใชพักผอนและลาสัตวในฤดู

รอนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบดวยพระราชวัง 

น้ําพุ สวนตอนลาง สวนตอนบน เปนหนึ่งในบรรดาสุดยอด

สถาปตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ําตกที่ลดหลั่นกันถึง 27 

ขั้น น้ําพุตกแตงดวยรูปปนถึง 255 ชิ้น มี น้ําพุใหญที่สุด และ 

รูปปนแซมซันกําลังงางปากสิงโต ที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร 

ฝมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเปนสัญลักษณครบรอบ 25 ปแหงชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุงโปลตาวา เขา

ชมภายในพระราชวัง ประกอบดวยหองพักผอน 26 หอง อาทิ หองเตนรําที่ 
 

 หรูหราฟูฟาดวยศิลปะบารอก หองทองพระโรงใหญเปนหองที่ใหญที่สุดในพระราชวัง หองรูปภาพที่แสดงรูปภาพของ

ศิลปนชาวอิตาลีจํานวน 368 รูป จากนั้น นําชม “โบสถหยดเลือด” (ดานนอก) (Church of the Savior on Spilled 

Blood) โบสถแหงหยดเลือด สรางใหเปนเกียรติแดพระเจา

ซารอเล็กซานเดอรที่ 2 ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวังดีตอ

ประชาชน ปรากฎวาชาวรัสเซียไมเขาใจ เพราะหลังเลิกทาส 

ชาวนากลับมีความเปนอยูที่จนลง เปนผลใหพวกชาวนา

รวมตัวกันวาแผนปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหนึ่งติด

ระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน ตอมาบริเวณ

ถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเปนโบสถหยด

เลือดมาจนถึงทุกวันนี้ ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถไดรับความเสียหายจากระเบิด หลังสิ้นสุดสงครามจึงไดมีการบูรณะ

ใหม ปจจุบันตั้งโดดเดนดวยสีสันสวยงามสะดุดตา อยูริมคลอง Griboyedov บสถหยอก) – 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:     LADOGA HOTEL                                                                              หรือระดับใกลเคียง                                
วันที0่6     เซนตปเตอรสเบิรก – เมืองครอนสตดัด – มหาวหิารการเดนิเรือแหงนักบุญนิโคลัส 

 ปอมปราการ – เขาชมปอมปเตอรและปอล – เซนตไอแซค(ดานนอก) 
เชา บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู “ เมืองครอนสตัดด”  (Kronstadt) 

ตั้งอยูบนเกาะคอทลิน” (Kotlin Island) เปนเกาะรัสเซียซึ่ง

ตั้งอยูใกลกับอาวฟนแลนด ตั้งหาง 32 กิโลเมตร ทางตะวันตก

ของเซนตปเตอรสเบิรก โดยมีพระเจาปเตอรมหาราชทรงมี

พระประสงคใหสรางปอมปราการเพื่อปกปองเซนตปเตอร

สเบิรกจากกองทัพเรือสวีเดน นําทานชม “ 

มหาวิหารการเดินเรือแหงนักบุญเซนตนิโคลัส แหง

เมืองครอนสตัดด”  (The Naval Cathedral of Saint 



 

Nicholas in Kronstadt) เปนโบสถออรโธดอกซ สรางขึ้นในป ค.ศ. 1903-1913 เปนโบสถใหญของกองทัพเรือรัสเซีย คริสตจักร

ออรโธดอกซรัสเซียติดตั้งไมกางเขนบนโดมหลัก  โดมสีทองใหความสงางาม การตกแตงภายในโดดเดนดวยการตกแตงและ

พื้นท่ีอันกวางขวางและบนพื้นสรางจากหินออน 

นักบุญนิโคลัสหรือเซนตนิโคลัส เปนนักบุญที่มีชื่อเสียงที่สุดองคหนึ่งในนิกายอิสเทิรน ออรโธดอกซและ
โรมันคาทอลิก ตํานานเกี่ยวกับทานเปนตนกําเนิดความเชื่อเรื่องซานตาคลอสที่แพรหลายในปจจุบัน ตํานาน
เกี่ยวกับนักบุญนิโคลัสที่แพรหลายในปจจุบันระบุวาทานเกิดที่เมืองปารารา ดินแดนอนาโตเลีย ในป ค.ศ.270 ชวง
วัยหนุมทานไดจารึกแสวงบุญไปอียิปตและปาเลสไตน พอกลับมาไดไมนานก็ไดรับแตงตั้งเปนบิชอปแหงมิรา ใน
จักรวรรดิโรมันสมัยจักรพรรดิไดโอคลีเชียน ทานถูกจับขังคุก การเบียดเบียนสิ้นสุดลงในรัชสมัยจักรพรรดิคอนส
แตนติน ทานจึงถูกปลอยตัวตอมาเขารวมสภาสังคายนาไนเซียคร้ังที่หนึ่งและถึงแกมรณกรรม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
ค.ศ. 343 ตอมาในป 1087 ศพของทานถูกพอคาชาวอิตาลีขโมยจากเมืองมิรามาไวที่เมืองบารี ประเทศอิตาลี จวบ

จนปจจุบัน จากนั้น นําทาน “ชมปอมปราการแหงเมืองครอน สตัดด” อิสระใหทานเดินชมเมืองตามอัธยาศัย   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้นนําทานเขาชม “ปอมปเตอรและปอล” สิ่งกอสรางแรกสุดของเมืองเพื่อเปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน

ดวยศิลปะบารอก ตั้งอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมีวิหาร

ปเตอรและปอล ซึ่งเปนที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ 

เริ่มจากพระเจาปเตอร มหาราชจนกระทั่งกษัตริยพระองค

สุดทายของราชวงศ พระเจานิโคลัสที 2 และครอบครัว นํา

ทานชม “ มหาวิหารเซนต ไอแซค”  (ดานนอก) 

(St.Isaac’s Cathedral) ที่ ได ชื่ อ ว า เป น ม ห า วิ ห า ร ที่

สวยงามที่สุด ใหญเปนลําดับ 4 ของโลก เปนตนแบบของที่ทํา

การรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ดานหลังของ

มหาวิหารเซนตไอแซค จะมีรูปปนของพระเจานิโคลัสท่ี 1 ทรง

มากับฐานที่มีรูปปนพระมเหสีและพระธิดาลอมรอบ จากนั้น

นั่งรถผานชมเรือออโรรา สรางในชวงปค.ศ.1904-1905 

ระหวางการทําสงครามของรัสเซียกับญี่ปุน เปนเรือรบโบราณ

ที่พายแพกลับมาเพราะลาสมัยสูญี่ปุนไมได ปจจุบันเปนเรือ

ปลดระวางและทําเปนพิพิธภัณฑ  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:     LADOGA HOTEL                                                                               หรือระดับใกลเคียง 
วันที0่7     เซนตปเตอรสเบิรก – พุชกิน้ – โบสถเชสมี(ดานนอก) – เขาชมพระราชวังแคทเธอรีน  

 มหาวหิารคาซาน(ดานนอก) – จัตุรัสพาเลซ – ชอปปงเนฟสกี้ – สนามบิน   
เชา บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

 นํ าท าน เดิ น ท างสู  “ เมื อ งพุ ช กิ้ น ”  (Pushkin) เก็ บ ภ าพ กั บ 

“โบสถเชสมี” (Chesme Church) โบสถแหงการประสูติของเซนต

จอหนเดอะแบปทิสตถูกสรางขึ้นโดยสถาปนิกของรัสเซีย Yury  Felten ใน

ป ค.ศ.1780 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะของกองทัพเรือรัสเซียเหนือ

กองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพตุรกี ที่อาวเชสมีในทะเลอีเจียน นําทานเขา

ชม  



 

              พระราชวังฤดูรอนแคทเธอรีน” (Catherine Palace) ที่เริ่มสรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราชใหเปนที่พักผอนของมเหสี

องคโปรด  

 พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ตอมาก็ยกใหพระธิดาอลิซาเบธ ในป 1741 ไดตกแตงทําใหพระราชวังหรูหรามากขึ้นและสมัยพระนาง

แคทเธอรีนมหาราชก็ตกแตงเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเปนอาคาร 2 ชั้น มีหองพักผอน 50 หอง อาทิ หองโถงใหญ เปนหองที่

สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หนาตางประดับประดาดวยกระจก เทียน ปดทองอรามตามรูปแบบ

ศิลปะบารอก ชมหองอําพัน เปนหองที่มีความสวยงามที่สุดไมวาจะเปนผนังหรือรูปภาพประดับก็นําอําพันมาตกแตงทั้งหมด 

หองอาหารค่ําสีเขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เปนหองที่มีลักษณะเดนดวยศิลปะแบบคลาสสิก  นําทานชม “มหา

วิหารคาซาน” ดานนอก (Kazan Cathedral)  ตั้งอยูบนถนนเนฟสกี้ ซึ่งเปนถนนเสนหลักของตัวเมือง สรางขึ้นในสมัยพระ

เจาปเตอรมหาราช ตรงกับชวงปค.ศ. 1708 ซึ่งแตเดิมนั้นจัดไดเพียงวาเปนโบสถเล็กๆเทานั้น โดยภายในมีรูปไอคอนและพระแม

มาเรีย (Our Lady Of Kazan) ที่วาดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจาอีวานที่ 4 ในชวงที่กรุงมอสโกกอตั้งเปน

เมืองหลวง โดยพระเจาปเตอรมหาราชไดมีพระราชดํารัสใหนํารูปไอคอน

และพระแมมาเรียนมา ไดที่นี่ ตอมาในสมัยการปกครองของพระเจาปอลดที่ 

1 ในปค.ศ. 1800 ไดทําการสรางวิหารใหมใหเปนวิหารที่ใหญขึ้น และ

สวยงามกวาเดิม เนื่องจากที่วาหลังจากที่พระองคเสด็จประพาส ณ กรุงโรม

ที่อิตาลีแลวพระองคทรงเกิดความประทับใจในรูปแบบของสถาปตยกรรม

แบบ อิตาลี พระองคจึงไดนํารูปแบบดังกลาวนั้นมาผสมผสานในการ

ก อ ส ร า ง ม ห า วิ ห า ร ห ลั ง ใ ห ม นี้  จ า ก นั้ น  นํ า ช ม  “ จั ตุ รั ส

พาเลซ” (Dvortsovaya Square) ซึ่งมีเสาหินอเล็กซานเดอร Alexander 

Column ตั้งอยู เปนหนึ่งในอนุสาวรียที่มีชื่อเสียงที่สุดของเซนตปเตอรสเบิรก เพื่อเปนการระลึกถึงชัยชนะในสงครามเหนือนโป

เลียนแหงฝรั่งเศสในป ค.ศ. 1812 เปนเสาแหงชัยชนะที่สูงที่สุดในโลก ทําจากหินแกรนิตแทงเดียว นําทานเดินเที่ยวชม ถนน 

Nevsky Prospekt เปนที่รูจักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร ศูนยกลางของนครเซนตปเตอรสเบิรก ความยาวของถนน 4.5 

กิโลเมตร เริ่มตนที่หนาพระราชวังฤดูหนาว ส้ินสุดที่สถานีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปตยกรรมที่โดดเดน ในชวงศตวรรษที่ 18-

20 เปนทั้งสถานที่ยานการคา ยานที่อยูอาศัย พระราชวัง โรงละคร รานคา โรงแรม และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ    

อิสระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการชอปปง 

ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานดามาเดียดาวา นําคณะทานเช็คอิน 

*** ออกเดินทางกลับ *** 
14-21 ก.ย. // 16-23 ก.ย. // 30 ก.ย.-07 ต.ค. // 06-13 พ.ย. // 19-26 พ.ย. // 23-30 พ.ย. // 

02-09 ธ.ค. // 05-12 ธ.ค. // 06-13 ธ.ค. // 12-19 ธ.ค. 2561 
30 ม.ค.-06 ก.พ. // 13-20 ก.พ. // 20-27 ก.พ. // 01-08 มี.ค. // 08-15 มี.ค. // 20-27 มี.ค. 2562 

17.25 น. เหิรฟากลับสูกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR280  
23.25 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง 
วันที0่8      กรุงเทพฯ 
08.00 น. เหิรฟากลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR832 

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 

*** ออกเดินทางกลับ *** 
10-17 ก.ย. // 08-15 // 12-19 // 15-22 // 17-24 พ.ย. // 25 พ.ย.-02 ธ.ค. 2561 

07-14 ก.พ. // 11-18 มี.ค. 2562 



 

บาย นําทานเดินทางส “เอาทเลทวิลเลจปุกคาวา” (Outlet Village Pulkovo) เอาทเลทแหงแรกของเมืองเซนตปเตอรสเบิรก มี

สินคาหลากหลายแบรนด  อาทิ  Adidas , Calvin Klein , Furla , Geox , Guess , Lacoste , Nike , Puma , Samsonite , 

Swatch อิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย 

อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการชอปปง 
23.00 น. เหิรฟากลับสูกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR282  
วันที0่8      กรุงเทพฯ 
05.00 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 3 ชั่วโมง 
08.00 น. เหิรฟากลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR832 
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ, การลาชาอัน

เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ ทีท่างคณะเดนิทางในขณะนัน้ ทั้งนีเ้พื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 
โดย บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทวัร มีอํานาจตัดสนิใจ ณ ขณะนัน้ทั้งนีก้ารตัดสนิใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของ

หมูคณะเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการ   

ออกเดนิทางชวง 

 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง
จายเพิ่ม 

 

12-19 พ.ย. 2561 47,900 47,900 47,900 8,000 

10-17 ก.ย. // 14-21 ก.ย. //16-23 ก.ย. //  
30 ก.ย.-07 ต.ค. // 06-13 พ.ย. // 08-15 
พ.ย. // 15-22 พ.ย. //  17-24 พ.ย. // 19-
26 พ.ย. // 23-30 พ.ย. // 25 พ.ย.-02 ธ.ค. 
02-09 ธ.ค. // 05-12 ธ.ค. // 06-13 ธ.ค. // 

12-19 ธ.ค. 2561 //  
30 ม.ค.-06 ก.พ. // 07-14 ก.พ. // 13-20 

ก.พ. // 20-27 ก.พ. // 01-08 มี.ค. // 08-15 
มี.ค. // 11-18 มี.ค. //  20-27 มี.ค. 2562 

48,900 48,900 48,900 8,000 

ตองการเดนิทางโดยชัน้ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาทีบ่ริษัทฯ 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – มอสโคว // เซนตปเตอรสเบิรก – กรุงเทพฯ  

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีช่ํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและ

ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตวั หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมกีารปรับเปล่ียน

ยายเมือง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเทีย่วใหความรูและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 คาประกันอุบัตเิหตใุนการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรม)/หากผูเดินทางอายเุกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและ

กลับพรอมคณะ (ตองซื้อประกันเพิ่ม)  

 หากทานลืมสัมภาระไวในหองพกั มีคาใชจายในการจดัสงคืน และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหายได 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 น้ําดื่มบนรถ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา

มาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเขาหองพกัสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปไกดทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ ทานละ 5 ยูเอสดอลลาร / วัน 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกทานละ 100 บาทตอวัน  
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 25,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และ

คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวม

เดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือ

จัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุด

งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศ

ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา

ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง 

ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดนิทางคิววีซากรุปในการยื่นวซีาเตม็ ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่น

วีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความ

ประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณา

วีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยืน่ไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกดิขึน้ดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 



 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให

ทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของ

การเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสาร

ชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง

ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะ
เปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   

หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

 


