
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WONDERFUL EUROPE 
แกรนด์รัสเซีย 9 วนั 6 คนื 

(มอสโคว์ - มูร์มนัสค์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : เดอืนพฤศจิกำยน 2562 - มนีำคม 2563 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

69,900.- 

บินภำยใน 2 ขำ มอสโคว์ – มูร์มนัสค์ // มูร์มนัสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ***            
เข้ำชม “พพิธิภัณฑ์อำร์เมอร่ี” ซ่ึงรวบรวมสมบัติทีล่ ำ้ค่ำในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที ่19 

เข้ำชมโบรำณวตัถุล ำ้ค่ำและภำพวำดมำกมำย ณ พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ 
สัมผสัควำมงดงำมทำงธรรมชำติ ของแสงเหนือ ณ เมอืงมูร์มนัสค์ 

สนุกสนำนกบักำรขับสโนว์โมบิลตะลยุหิมะ // สัมผสัประสบกำรณ์น่ังรถเทยีมกวำงเรนเดียร์ลำกเลือ่น 
พเิศษ ท่องเทีย่วไม่ย้อนเส้นทำง กบั 3 เมอืง ของรัสเซีย กรุงมอสโคว์ เมอืงมูร์มนัสค์ และเมอืงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 



 

 

วนัที่01      ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ 
22.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำน์เตอร์   

สำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ (เคำน์เตอร์ P / Q) เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
วนัที่02      โดฮำ – มอสโคว์ – ตลำดสินค้ำพืน้เมอืง – สถำนีรถไฟใต้ดนิ 
01.20 น. เหินฟ้าสู่ กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837 
05.25 น. เดินทางถึง ประเทศกำตำร์ ให้ท่ำนแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 
06.55 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 233 
12.15 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย น าท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้น น าท่านสู่ 

ตลำดสินค้ำพื้นเมือง (IZMAILOVO MARKET) ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า
พ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคายอ่มเยา และตวัตลาดเองก็จ าลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มาไวอ้ยู่ในท่ี
เดียวกนั ท่านสามารถหาของท่ีระลึกหรือของฝาก ไดบ้นถนนสายน้ี เช่น ตุ๊กตามาทรอชกา้ หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก, กล่อง
ไมแ้กะสลกั ท่ีท าจากไมเ้บิร์ช , หมวกขนสัตว์ ขนหมี(ขนเทียม), ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ คลุมผม (PLATOK), ไข่อี
สเตอร์, เคร่ืองถม (KHOKHLOMA), อ าพนั, รองเทา้บูทรัสเซีย ท่ีใส่สบายโดยไม่ตอ้งใส่ถุงเทา้ (VALENKI) ฯลฯ มี
เวลาใหทุ้กท่านเลือกซ้ืออุปกรณ์กนัหนาว เช่น เส้ือกนัหนาว รองเทา้ กางเกง ถุงมือ ถุงเทา้  น าท่านชม “สถานีรถไฟใต้
ดิน” (METRO STATION) สถานีรถไฟใต้ดินเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่ ประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม สถานีแตกต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคม
ไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อนท่ีสวยงาม 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 ที่พกั : MILAN HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคียง 
วนัที่03      มอสโคว์ – มหำวหิำรเซนต์ซำเวยีร์ – จตุัรัสแดง – พระรำชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณฑ์อำร์เมอร่ี     
เช้ำ บริกำรมือ้อำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชม มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร์ หรือ มหำวิหำรโดมทอง (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) (ด้าน

นอก) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ามอสโคว ์พระเจา้อเลก็ซาน
เดอร์ท่ี 1 โปรดให้สร้างข้ึนเพ่ือถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้และยงัเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะหลงัจากท่ีรัสเซียรอดพน้ภยัใน
สงครามกบัสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซียนออโท
ดอกซ์ มหาวิหารเซนตซ์าเวียร์เป็นสถานท่ีหลกัในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จตุัรัสแดง 
(RED SQUARE) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบ
ของจตุัรัสแดงจะเป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เช่น วิหำรเซนต์บำซิล ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด มีสีสัน
สวยงามสดใส ชม หอนำฬิกำซำวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อม สปาสกายา เป็นศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจาก
ทบัทิมน ้าหนกักว่า 20 ตนั เกบ็ภาพประทบัใจท่ี หอนาฬิกาซาวิเออร์ เป็นศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท า
มาจากทบัทิมหนกั 20 ตนั  

เที่ยง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร 



 

 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังเครมลิน น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อำร์เมอร่ี เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย เร่ิม
ก่อสร้างตามพระบญัชาของพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีรวบรวมทรัพยส์มบติัท่ีล ้ าค่าในช่วงต้น
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 แวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณดา้นหนา้พระราชวงัเครมลิน ซ่ึงตั้งอยู่บนชายฝ่ังของแม่น ้ามอสโคว์
และแม่น ้ าเนกลินนายา สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ผูค้รองเมืองทุกพระองค ์จนกระทัง่ยุคของซาร์ปีเต
อร์มหาราชทรงยา้ยไปเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ 
น าท่านสู่ จัตุรัสวิหำร ถ่ายรูปกบั โบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชัน่ โบสถอ์าร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และ
เขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั สร้างในปี ค.ศ.1475-1479 จากนั้น ชม
ระฆงัพระเจา้ซาร์ สร้างในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพ่ือ  น าไปติดบนหอ
ระฆงัแต่เกิดความผิดพลาดระหว่างการหล่อท าให้ระฆงัแตก ต่อดว้ยชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสร้างปืน
ใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนกั 40 ตนั  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 ที่พกั : MILAN HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคียง 
วนัที่04     มอสโคว์ – เมอืงมูร์มนัสค์ – เรือท ำลำยน ำ้แข็ง – อนุสำวรีย์อลัโยวำ – ล่ำแสงเหนือ      
เช้ำ บริกำรมือ้อำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ 
….. น.            ออกเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์ โดยสำยกำรบิน.................  เที่ยวบินที่  ............. (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)  

(โปรแกรมและเมืองท่ีพกั อาจมีการสลบัปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเท่ียวบิน และ สภาพ
อากาศ) 

….. น.            ถึง สนำมบินมูร์มนัสค์ หลงัจากรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ 
เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (หรือแบบกล่อง เน่ืองจำกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลำบินของ

เที่ยวบินภำยในประเทศ) 
บ่ำย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมืองมูร์มันสค์ (MURMANSK) ซ่ึงเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มนัสค์ อ๊อบ-ลาสต ์

(MURMANSK OBLAST) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “KOLA BAY” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองท่ีอยู่
ติดกบัประเทศฟินแลนด ์และนอร์เวย ์ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัในการมุ่งหนา้ออกสู่อาร์คติก น าท่าน เข้ำชมพิพิธภัณฑ์
เรือท ำลำยน ้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (NUCLEAR POWERED ICEBREAKERS) รุ่น LENIN ซ่ึงเป็นเรือท าลายน ้าแข็งพลงั
นิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑไ์ดใ้หน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม 
จอดเทียบท่าอยู่ท่ีเมืองมูร์มนัสค์ (MURMANSK) ในอดีตเรือล าน้ีใชต้ดัน ้ าแข็งเพ่ือเปิดทางน ้าแข็งให้เรือเดินสมุทรใน
การขนส่งสินคา้ โดยในปัจจุบนัยงัมีเรือทีปฏิบติัการตดัน ้ าแข็งอยู่ จากนั้นน าท่านชม อนุสำวรีย์อโลชำ (ALYOSHA 
MEMORIAL) ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้กบัเหล่าทหารกองทพัของโซเวียตท่ีสามารถตรึงกองก าลงัเพ่ือหยุดย ั้งการรุกคืบ
จากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมีน ้าหนกักวา่ 5,000 ตนั  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั นดัหมายทุกท่าน ณ ลอ็บบ้ีของโรงแรมเพ่ือน าท่านเดินทางชมแสงเหนือ 



 

 

 เมืองมร์ูมงัสค ์ เดือนธนัวาคม  อุณหภูมิโดยเฉล่ีย ประมาณ   -5   ถึง   -11 
            เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉล่ีย ประมาณ   -7   ถึง   -14 
               เดือนกุมภาพนัธ์   อุณหภูมิโดยเฉล่ีย ประมาณ   -2   ถึง   -13 
    เดือนมีนาคม  อุณหภูมิโดยเฉล่ีย ประมาณ   -2   ถึง   -9 

20.00 น. น าท่าน ตำมล่ำหำแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่ำ (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า (AURORA 
BOREALIS) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านท้องฟ้ายามค่าํคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศเป็น
ส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 ที่พกั: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTELหรือระดบัใกล้เคียง    
วนัที่05      มูร์มันสค์ – หมู่บ้ำนซำมิ – ฟำร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี้ – น่ังรถเทียมสุนัขลำกเลื่อน – รถเทียมกวำงเรนเดียร์ลำกเลื่อน  – 

ทดลองขับสโนว์โมบิล  
เช้ำ               บริกำรมือ้อำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ (LOVOZERO) ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องเมืองมูร์มนัสค ์ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นซามิ (ใช้

เวลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง 30 นาที) เดินทางเขา้สู่ หมู่บ้ำนซำมิ (SAMI VILLAGE) ณ หมู่บา้นชาวพ้ืนเมืองซามิน้ี 
ท่านจะไดส้ัมผสัถึงวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีใช้ชีวิตอาศยัอยู่ตั้งแต่
บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมชมสัตวเ์มือง
หนาว เช่น กวางเรนเดียร์ (REINDEER) หมาป่า(FOX) เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ 
จากนั้น ใหท่้านไดส้ัมผสัการนัง่รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน (REINDEER SLEDDING) แบบชาวพ้ืนเมืองซามิ และ
สนุกสนานกบัการขบัรถสโนวโ์มบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยหิมะ ท่านสามารถขบัสโนวโ์มบิล ไปบนหิมะ ซ่ึงเป็น
ประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอยา่งยิ่ง   

เที่ยง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านสู่ ฟำร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี ้(HUSKY FARM) ชมความน่ารักและสุนขัแสนรู้ พร้อมเก็บภาพตามอธัยาศยั จากนั้น  

ให้ท่านไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ำกเลื่อน (HUSKY SLEDDING) ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่าน
เดินทางกลบัสู่ เมอืงมูร์มนัสค์ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
20.00 น. น าท่าน ตำมล่ำหำแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่ำ (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า (AURORA 
BOREALIS) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านท้องฟ้ายามค่าํคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศเป็น
ส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 ที่พกั: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTELหรือระดบัใกล้เคียง    
 



 

 

วนัที่06      มูร์มนัสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เข้ำชมพพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ – มหำวหิำรเซนต์ไอแซค (ด้ำนนอก) 
เช้ำ                บริกำรมือ้อำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ 
….. น.            ออกเดินทางสู่ เมอืงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสำยกำรบิน.................  เที่ยวบินที่ ............. (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 

(โปรแกรมและเมืองท่ีพกั อาจมีการสลบัปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเท่ียวบิน และ สภาพ
อากาศ) 

….. น.         ถึง สนำมบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลงัจากรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ 
เที่ยง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (HERMITAGE MUSEUM)  หรือพระราชวงัฤดูหนาว แรกเร่ิมในปี ค.ศ.1764 พระ

นางแคทเธอรีนไดท้รงซ้ือภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ช้ิน จึงตอ้งสร้างหอ้งส าหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองคข้ึ์น
โดยท่ีพระนางเรียกห้องแสดงภาพน้ีว่าเฮอร์มิเทจ มีภาพเขียนท่ีทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และ     
อญัมณีมีค่า งานท่ีมีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวงัฤดูหนาวสะสมต่อเน่ืองกนัมากข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่รัชสมยัของ
พระเจา้ เจา้นิโคลสัท่ี 1 มีการจดัหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และไดเ้ปิดพิพิธภณัฑ์แห่งแรกท่ีให้คนทัว่ไปเขา้ชมได ้
ปัจจุบันมีส่ิงของต่างๆ ท่ีทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านช้ิน น าท่านชม มหำวิหำรเซนต์ไอแซค  (ด้านนอก) 
(ST.ISAAC’S CATHEDRAL) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด ใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก เป็นตน้แบบของท่ี
ท าการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ดา้นหลงัของมหาวิหารเซนตไ์อแซค จะมีรูปป้ันของพระเจา้นิโคลสั
ท่ี 1 ทรงมา้กบัฐานท่ีมีรูปป้ันพระมเหสี 

 ค ่ำ บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 ที่พกั : PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA  HOTEL หรือระดบัใกล้เคียง 
วนัที่07     เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระรำชวงัปีเตอร์ฮอฟ – เมอืงพุชกิน้ – พระรำชวงัแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลอืด (ด้ำนนอก) 
เช้ำ บริกำรมือ้อำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ  (PETRODVORETS) ซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ รู้จกัเมืองน้ีกันอย่าง

แพร่หลายว่าเป็นศูนยร์วมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ น าท่านสู่ พระรำชวังฤดูร้อนเปโตรวำเรส พระต าหนกัชายฝ่ัง
ของกษตัริยรั์สเซียเพ่ือใชพ้กัผ่อนและล่าสตัวใ์นฤดูร้อนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก ประกอบดว้ยพระราชวงั น ้ าพุ สวน
ตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหน่ึงในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน ้าตกท่ีลดหลัน่กนัถึง 27 ขั้น น ้ าพุ
ตกแต่งดว้ยรูปป้ันถึง 255 ช้ิน มี น ้ าพุใหญ่ท่ีสุด และ รูปป้ันแซมซันก าลงังา้งปากสิงโต ท่ีมีช่ือเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือ
ของสถาปนิก BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI เพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชยัชนะเหนือสวีเดนท่ีทุ่ง
โปลตาวา เขา้ชมภายในพระราชวงั ประกอบดว้ยห้องพกัผ่อน 26 ห้อง อาทิ หอ้งเตน้ร าท่ีหรูหราฟู่ ฟ่าดว้ยศิลปะบารอก 
หอ้งทอ้งพระโรงใหญ่เป็นห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดในพระราชวงั หอ้งรูปภาพท่ีแสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจ านวน 368 
รูป พระราชวงัแห่งน้ีและบริเวณใจกลางเมืองไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก  

เที่ยง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน้ (PUSHKIN) น าท่านเก็บภาพกบั โบสถ์เชสมี (CHESME CHURCH) โบสถแ์ห่งการ

ประสูติของเซนตจ์อห์นเดอะแบปทิสตถ์ูกสร้างข้ึนโดยสถาปนิกของรัสเซีย YURY  FELTEN ในปี ค.ศ. 1780 เพ่ือ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


 

 

เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะของกองทพัเรือรัสเซียเหนือกองทพัเรือรัสเซียเหนือกองทพัตุรกี ท่ีอ่าวเชสมีในทะเลอีเจียน 
น าท่านเขา้ชม พระรำชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) ท่ีเร่ิมสร้างในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช
ใหเ้ป็นท่ีพกัผ่อนของมเหสีองคโ์ปรด พระนางแคทเธอรีนท่ี 1 ต่อมาก็ยกใหพ้ระธิดา อลิซาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแต่ง
ท าใหพ้ระราชวงัหรูหรามากข้ึนและสมยัพระนางแคทเธอรีนมหาราชกต็กแต่งเพ่ิมเติมข้ึนอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น 
มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องท่ีสวยงาม ผลงานช้ินเอกของ BARTOLOMEO CARLO 
RASTRELLI  หนา้ต่างประดบัประดาดว้ยกระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมหอ้งอ าพนั เป็น
หอ้งท่ีมีความสวยงามท่ีสุดไม่ว่าจะเป็นผนงัหรือรูปภาพประดบัก็น าอ าพนัมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค ่าสีเขียว 
ออกแบบโดย CHARLES CAMERON เป็นห้องท่ีมีลกัษณะเด่นดว้ยศิลปะแบบคลาสสิก จากนั้น น าชม โบสถ์หยด
เลือด (ดา้นนอก) (CHURCH OF THE SAVIOR ON SPILLED BLOOD) โบสถแ์ห่งหยดเลือด สร้างเพ่ือเป็นเกียรติ
แห่งพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1881 ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนม ์เป็นโบสถท่ี์สวยงาม ตั้งอยู่ขา้งคลอง 
GRIBOYEDOV ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โบสถไ์ดรั้บความเสียหายจากระเบิด หลงัส้ินสุดสงครามจึงไดมี้การ
บูรณะใหม่ ปัจจุบนัตั้งโดดเด่นดว้ยสีสนัท่ีสวยงามสะดุดตา ภายในของโบสถแ์ห่งน้ีถกูตกแต่งกระเบ้ืองโมเสคอย่าง
สวยในสไตล์  ROMANTIC NATIONALISM ซ่ึ งแตก ต่ างจากโบสถ์ อ่ืนๆ  ในนคร เซนต์ ปี เตอ ร์ส เบิ ร์ก 
(ST.PETERSBURG) ซ่ึงมกัจะถูกตกแต่งในสไตลบ์าโรค (BAROQUE) และนีโอคลาสสิค (NEOCLASSIC) โบสถ์
แห่งน้ีถือว่าเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียท่ีถูกประดับประดาด้วยกระเบ้ืองโมเสค ละเอียดและสวยงามทุก
ตำรำงนิว้ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 ที่พกั: PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL หรือระดบัใกล้เคียง                               
วนัที่08     เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล  – ช้อปป้ิงถนน NEVSKY PROSPEKT – เอำท์เลทวลิเลจปูลโคโว – 

สนำมบิน  
เช้ำ บริกำรมือ้อำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชม ป้อมปีเตอร์และปอล (PETER AND PAUL FORTRESS) ส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมืองเพ่ือเป็นอนุสรณ์ชัย

ชนะสงครามเหนือสวีเดนดว้ยศิลปะบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสก้ี บนเกาะมีวิหารปีเตอร์และปอล ซ่ึงเป็นท่ีเก็บ
พระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระทัง่กษตัริยพ์ระองคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นิ
โคลสัท่ี 2 และครอบครัว  จากนั้น นัง่รถผ่านชมเรือออโรร่า สร้างในช่วงปีค.ศ 1904-1905 ระหว่างการท าสงครามของ
รัสเซียกบัญ่ีปุ่น เป็นเรือรบโบราณท่ีพ่ายแพก้ลบัมาเพราะลา้สมยัสู้ญ่ีปุ่นไม่ได ้ปัจจุบนัเป็นเรือปลดระวางและท าเป็น
พิพิธภัณฑ์ จากนั้น น าท่านเดินเท่ียวชม ถนน NEVSKY PROSPEKT เป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะถนนประวติัศาสตร์ 
ศูนยก์ลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตน้ท่ีหนา้พระราชวงัฤดูหนาว ส้ินสุดท่ี
สถานีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ในช่วงศตวรรษท่ี 18-20 เป็นทั้งสถานท่ีย่านการคา้ ย่านท่ีอยู่
อาศยั พระราชวงั โรงละคร ร้านคา้ โรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั   

 น าท่านเดินทางสู่ เอำท์เลทวิลเลจปุกคำวำ (OUTLET VILLAGE PULKOVO) เอาท์เลทแห่งแรกของเมืองเซนต ์
ปี เตอ ร์ส เบิ ร์ก  มี สิ นค้าหลากหลายแบรนด์  อาทิ  ADIDAS , CALVIN KLEIN , FURLA , GEOX , GUESS , 
LACOSTE , NIKE , PUMA , SAMSONITE , SWATCH อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 



 

 

 อสิระอำหำรกลำงวนัและอำหำรเยน็เพือ่ควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนปูลโกโว น าคณะท่านเช็คอิน 
23.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 282 
วนัที่09     กรุงเทพฯ 
05.40 น. ถึงสนำมบินกรุงโดฮำ รอเปลีย่นเคร่ือง ประมำณ 1 ช่ัวโมง 25 นำที  
07.05 น. เหิรฟ้ากลบัสู่สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832 
17.45 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมำยเหตุ  

❖ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ หัวหน้าทัวร์ผู ้น าทัวร์ มีอ  านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้ น ทั้ งน้ีการตัดสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ
ผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั  

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทางบริษทั
ถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 
FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดนิทำงช่วง 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(มีเตียงเสริม) 

พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
จ่ำยเพิม่ 

06-14 พ.ย. // 20-28 พ.ย. 2562 
08-16 ม.ค. // 22-30 ม.ค. 2563 
05-13 ก.พ. // 19-27 ก.พ. 2563 

11-19 ม.ีค. // 25 มี.ค.-02 เม.ย.  2563 

69,900 69,900 12,900 

04-12 ธ.ค.  // 08-16 ธ.ค. 2562 72,900 68,900 12,900 
25 ธ.ค.-02 ม.ค. // 29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 77,900 73,900 12,900 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มอสโคว ์// เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก-กรุงเทพฯ  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายใน จากมอสโคว-์มร์ูมนัสค ์// มร์ูมนัสค-์เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 

ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ี
ท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรม)์ /หากผูเ้ดินทางอายเุกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทาง

ไปและกลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน

โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน)  
 หากท่านลืมสมัภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
 ทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 50 ยเูอสดอลล่าร์ต่อท่าน 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลกท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  
เงือ่นไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงนิ  
❖ กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

 

❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ 
• ทำงบริษทัเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี ้เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษทั ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

 
เงือ่นไขกำรยกเลกิ   
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการ

บิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 %    
❖  


