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รายละเอียดการเดินทาง 

สายการบิน อุซเบกิสถาน แอรเ์วย ์(Uzbekistan airways) พรอ้มบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

โรงแรม มาตรฐานระดบั 4* พรอ้มส่ิงอ านวยความสะดวกครบครนั  

อาหาร เชา้ เป็นแบบอเมริกนัและคอนติเนนตลั เที่ยงและค ่า เป็นอาหารเอเชียสลบัอาหารทอ้งถ่ิน 

ทวัร ์ รายการทวัรจ์ดัใหแ้บบ สบายไม่เหน่ือย ค่อยๆ ไปทีละเมือง 

พาหนะ รถโคช้ปรบัอากาศมาตรฐานยุโรป พรอ้มคนขบัที่ช  านาญเสน้ทาง 

หวัหนา้ทวัร ์ น าทวัร์โดย หวัหนา้ทวัรท่ี์มีประสบการณ ์ มีความรบัผิดชอบสูง ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวก

อยา่งใกลช้ดิตลอดการเดินทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มอสโคว 

20.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการอุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) เจา้หนา้ท่ี ฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซียโดยเท่ียวบินท่ี HY534/HY603 (23.00-04.50 / 08.05-10.15) 
  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะไดรั้บการตอ้นรับจากเจา้หนา้ท่ีพร้อมรับการ

บริการอนัสุดแสนประทบัใจ แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินนานาชาติทาซเค้นท์ ประเทศอุซเบกสิถาน 
วนัท่ีสอง มอสโคว-พระราชวงัไมโ้คโลเมนสโกเย-วิหารเซนตเ์ดอซาเวีย-อารามโนโวดิวิชี-สแปโรวฮิ์ลล ์

10.15 น.       คณะเดินทางถึง สนามบินวนูโคโว (Vnukovo) กรุงมอสโคว ์จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการทางสนามบินพร้อมรับ
กระเป๋าสัมภาระ คนขบัรถผูช้  านาญเส้นทางและไกดท์อ้งถ่ินคอยตอ้นรับท่านท่ีสนามบิน จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้
สู่ตวัเมืองมอสโคว น าท่านแวะชมและถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึกกับ พระราชวังไม้ฤดูร้อนโค
โลเมนสโกเย (Kolomenskoye The Wooden 
Palace) พระราชวงัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัพระเจา้อ
เล็กซิส พระบิดาของพระเจา้ปีเตอร์ มหาราช
พระราชวงัแห่งน้ีข้ึนช่ือว่าสวยแปลกตากว่า
พระราชวงัอ่ืนๆ ท่ีพบเห็นในประเทศรัสเซีย 
เน่ืองจากเป็นพระราชวงัท่ีท าจากไมแ้ละไม่ได้
ใช้ตะปูเลย โดยภายในประกอบดว้ยห้องต่างๆ กว่า 250 ห้อง ซ่ึงได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่าสองแสนคนมาสร้าง
โดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริเวณพระราชวงัยงัมีจุดชมววิท่ีสวยงามอีกหลายจุดดว้ยกนั 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมความงามของ วิหารเซนต์ เดอ ซาเวียร์ วิหารในศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย โดด

เด่นดว้ยโดมทองบนยอดท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี
ของกรุงมอสโคว  เดิมสร้างข้ึนในสมยัของพระเจา้ อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ในการเฉลิมฉลองชยัชนะต่อกองทพัของนโป
เลียนแห่งฝร่ังเศส ต่อมาในสมยัของสตาลิน เคยสั่งใหทุ้บท าลายสถานท่ีแห่งน้ีเพื่อจะสร้างพระราชวงัแห่งโซเวยีต 



 

 แต่ตอ้งยกเลิกไปเน่ืองจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2  จนกระทัง่ในสมยัประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงไดมี้การบูรณะ  
ข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของ
ผูค้น มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ีหลกัในการ
ประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย จากนั้น
น าท่านข้ึนสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ท่ี “เนินเขาสแปโรว์ 
ฮิลล์ ” จุดชมวิวของท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอส
โควไดท้ั้งหมดถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโคว
โลโมโนชอฟ (Moscow Lomonosov University) มหาวิทยาลยั
แห่งแรกท่ีใหญ่โตและเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย ท่ีสร้างเป็นตึกสูงใหญ่ในสมยัสตาลิน ตึกอธิการบดีสูงถึง 32 ชั้น มี
หอประชุมขนาดบรรจุคนได ้1,500 คน ถือเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอีกแห่งบนเนินเขาเลนิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก 
ท่ีสร้างดว้ยรูปทรงเดียวกนั อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก เช่น พวงกุญแจ ตุก๊ตาแม่ลูกดกแบบต่าง ๆ   

ค ่า     บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั  
พกั   VEGA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม   มอสโควเมโทร-พระราชวงัเครมลิน-อารเ์มอรร่ี์แชมเบอร-์ระฆงัและปืนใหญ่พระเจา้ซาร-์จตัุรสัแดง  วิหาร

เซนตบ์าซิล-หอนาฬิกาซาวิเออร-์หา้งกมุ-ละครสตัว ์RUSSIAN CIRCUS 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรม

หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนไดรั้บ
การยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกท่ีมีศิลปะท่ีงดงามยิ่งกว่าท่ีใดๆ จากนั้นน าท่านเข้าชม
พระราชวังเครมลิน  สถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่สวยงามอนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีอายุยาวนาน
กว่า 850 ปี ภายในท่านจะได้ชม โบสถ์อสัสัมชัญ เป็นโบถส์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและส าคญัท่ีสุดของรัสเซีย เป็น
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจา้อิวานท่ี 3 มหาราช สร้างข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 1475-1479 ก่อสร้างทบั
ลงบนโบสถ์ทีเก่าแก่โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงของอิตาลียุคนั้นคืออริสโตเต้ิล ปิโอราอานติ จากนั้นน าท่านชม 
พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์ร่ีแชมเบอร์ ซ่ึงเป็นท่ีเก็บบริภณัฑ์สมบติัล ้ าค่าของกษตัริยพ์ระเจา้ซาร์แห่งรัสเซีย อนัไดแ้ก่  
บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง,ราชรถทองค า,เคร่ืองบรรณาการจากราชวงศต่์างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ท่ีหาชม
ไดย้ากยิ่ง จากนั้นชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ท่ีสร้างอุทิศให้กบันกับุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นท่ีเก็บ
พระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช จากนั้นน าท่านชม ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-



 

1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหวา่งหล่อ ท า
ให้ระฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเครมลิน พร้อมกนัน้ีน าท่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี 
ค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท าดว้ยบรอนซ์ น ้าหนกั 40 ตนั และลูกกระสุนหนกั ลูกละ 1 ตนั 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านชมความวจิิตรงดงามของ กรุงมอสโคว เมืองหลวงของประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย ท่ียิ่งใหญ่ตั้งอยูบ่น

เนินเขา 7 ลูก มีแม่น ้ามอสควาไหลผา่นกลางเมือง น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง สถานท่ีส าคญัของกรุงมอสโคว ซ่ึง
ไดช่ื้อว่าเป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในมอสโควดา้นหน้าเป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซียพื้นถนนมีสัญลกัษณ์
เป็นวงกลม จากนั้นน าท่านชม วิหารเซนต์บาซิล สัญลกัษณ์ของกรุงมอสโคว สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้อิวานจอม

โหด ประกอบดว้ยโรงสวดทรงกระบอก 9 โรง ซ่ึงเชื่อมต่อกนั
เป็นอยา่งกลมกลืน ผา่นชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผูน้ า
พรรคบอลเชว ิคที ่ปัจจุบนัล่มสลายไปกบัความยิ ่งใหญ่ของ
สหภาพโซเวียต จากนั้นน าท่านเดินชมรอบ ๆ บริเวณจตัุรัสแดง
ซ่ึงเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคญัต่าง ๆ เร่ิมที่ อนุสรณ์สถาน เลนิน 
เป็นที่เก็บศพสร้างดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพ เลนินนอนอยู่
บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่ตั้งอยูบ่ริเวณจตุรัสหนา้วงัเครม
ลิน นบัวา่เลนินเป็นวีรบุรุษผูย้ิ่งใหญ่ของสหภาพ       โซเวียตที่ยงั
มีคนนบัถือ และบริเวณเดียวกนัท่านจะไดช้ม   หอนาฬิกาซาวิ
เออร์ ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา ที่มียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะ

โกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ท  ามาจากทบัทิมน ้ าหนกั 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวเ้มื่อปี 
ค.ศ.1995 มีลกัษณะคลา้ยหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน สมควรแก่เวลาน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ที่ห้างสรรพสินค้ากุม ห้าง
สินคา้เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย สร้างในปีคศ1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารท่ี
ออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในรูปแบบท่ีเรียกวา่ Russian Revival มีหลงัคากระจกโคง้ โครงเหล็กให้
แสงส่องเขา้มาให้ความสวา่งแก่ตวัอาคารเพื่อประหยดัพลงังาน มีร้านคา้เปิดให้บริการมากมายถึง 200 ร้านคา้ 
เป็นห้างสรรพสินคา้ที ่ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนด์เนม เ ส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ประเภทของท่ีระลึก 

ค ่า     บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านชมการแสดงละครสัตว์อันเลื่องช่ือ “Russian Circus” เป็น
การแสดงของสัตวแ์สนรู้ท่ีไม่ควรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายกรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
พกั   VEGA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 



 

วนัท่ีส่ี      มอสโคว-ซากอรส์-วิหารนกับุญเซนต ์เซอรเ์จียส-ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน-ล่องเรือแม่น ้ามอสควา 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอส) ซ่ึงอยู่ห่างจากกรุงมอสโควไปทางทิศ

ตะวนัออกประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะ
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีร่มร่ืนงดงามไปด้วยป่าสน เม่ือ
เดินทางถึง น าท่านชมวิหารเก่าแก่ ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 
14 เพื่อเป็นศูนยร์วมชาวศริสต ์นิกายออร์โธดอกซ์ ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในรัสเซีย ชมหอระฆงัเก่าแก่ บ่อน ้ ามนต์ศกัด์ิสิทธ์ิ 
และวิหารนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส (St. Sergius) ท่ีแท่น
บูชาประดบัประดาดว้ยเงินบริสุทธ์ิ จากนั้นมีเวลาให้ท่าน
ไดเ้ดินชมความงามโดยรอบเมืองหรือจะเลือกซ้ือของฝาก
จ าพวก ผา้คลุมไหล่ งานไมต่้างๆ ตุ๊กตามาทรอสกา้ ซ่ึงมีตน้ก าเนิดท่ีเมืองซาร์กอสแห่งน้ี และถือเป็นอีกหน่ึงของ
ฝากจากรัสเซียท่ีพลาดไม่ได ้

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบักรุงมอสโคว น าท่าน ช้อปป้ิงของฝากของที่ระลึกที่ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน โดย

ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงของกรุงมอสโคว 
ตลาดแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางการคา้ท่ีส าคญัและเป็นศูนย์
รวมของช่างฝีมือจ านวนมาก มีร้านคา้และการจดัแสดงจ าหน่าย
สินคา้ตามรายทาง เตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายของฝากของท่ีระลึก ร้าน
กาแฟ ร้านอาหาร และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านไดช้้
อปป้ิงเดินเล่น  ท่านจะไดส้นุกสนานกบัการเลือกซ้ือสินคา้พร้อม

ต่อรองราคากบัพอ่คา้แม่คา้ชาวรัสเซียนอธัยาศยัดี ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านชมความงามของกรุงมอสโควโดยการล่องเรือในแม่น ้ ามอสควา

ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแม่น ้าสายหลกัท่ีไหลผา่นกรุงมอสโควผา่นชมความงามของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของสองฝ่ังแม่น ้ า
ท่ีประดบัประดาตกแต่งอยา่งสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั (เตรียมแพค็กระเป๋าส าหรับ
ออกเดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์กในวนัรุ่งข้ึน)   

 พกั   VEGA HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัท่ีหา้ มอสโคว – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – เสาอเล็กซานเดอร ์– พระราชวงัฤดหูนาว 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 
........... น. น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ดว้ยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN เท่ียวท่ี 760A  
........... น. คณะเดินทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือ เลนินกราดเดิม ท่ี

สร้างโดยพระเจา้ปีเตอร์ มหาราช เม่ือ ปี ค.ศ. 1703  
 นครแห่งน้ีมีประวติัศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายคร้ัง

และยงัเป็นอู่ก าเนิดอ านาจของการ  ปฏิวติัรัสเซียท่ีสั่นสะเทือนไป
ทัว่โลก เมืองน้ีถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก



 

ประกอบดว้ย 44 เกาะ เช่ือมต่อกนัดว้ย แม่น ้า-ล าคลองอีก 86 สาย สวยงามจนไดรั้บฉายาวา่ “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” 
นครแห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตวัเมืองนั้น ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นนครท่ีสวย
และสมบูรณ์มากท่ีสุดในดา้นงานสถาปัตยกรรมและผงัเมือง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสพระราชวัง ซ่ึงเป็นจตุัรัสหลกัของนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก เป็นสถานท่ีประกอบพิธี

การต่าง ๆท่ีส าคญั รวมถึงเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ของรัสเซียดว้ย ภายในบริเวณยงัเป็นท่ีตั้งของ เสาพระ
เจ้าอเลก็ซานเดอร์ที ่1 สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงคราวท่ี
ท าสงครามชนะนโปเลียนแห่งฝร่ังเศส จากนั้นน าชม
ความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE 
MUSEUM ท่ีประกอบด้วยห้อง ต่างๆ มากกว่า 1,050 
หอ้ง ณ สถานท่ีแห่งน้ี เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือน
ประเทศรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญ
สัมพนัธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระ

ฉายาลกัษณ์กบัพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 ของรัสเซียอีกดว้ย ปัจจุบนัพระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจท่ี
เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่า ของโลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวิน
ซ่ี, ปีกสัโซ,แวนโก๊ะ ฯลฯ จดัเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั  
พกั PARK INN BY RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก พุชก้ิน-พระราชวงัแคทเธอรีน-ปีเตอรฮ์อฟ-วงัฤดรูอ้นเปโตรควาเรสต ์

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองพุชก้ินตั้งอยู่ทางใตข้องเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามดว้ย  สถาปัตยกรรม

เก่าแก่ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี จากนั้นน าท่านเขา้ชม “พระราชวังแคทเธอรีน” ภายในพุชก้ินวิลเลจท่ีสวยงาม
แห่งหน่ึงในรัสเซีย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอา
ความโดดเด่นของศิลปะ แบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมา
รวมกนั ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส  มีหลงัคารูปโดมสีทองสุกปลัง่ 
ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้อง
อ าพนั (แอมเบอร์รูม) ท่ีทุกท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระให้ท่าน
เดินชมสวนอนัร่มร่ืนงดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรือชอ้ปป้ิงสินคา้

พื้นเมืองไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง

ของ “พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์”  ท่ีสร้างข้ึนใน
สมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช พระต าหนักท่ีได้ช่ือว่าเป็น 
RUSSIA VERSILLES เป็นพระราชวงัท่ีงดงามโดดเด่น



 

ดว้ยอุทยานน ้าพุท่ีพวยพุง่มาจากรูปป้ันสีทอง และท่ีต่าง ๆ มากกวา่ 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะต่ืน
ตาต่ืนใจ กบัประติมากรรม ท่ีวจิิตรงดงามอลงัการยิ่ง ห้องหบัต่างๆ ภายในพระราชวงัประดบัประดาไปดว้ยทองค า
อร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได ้ ส่วนภายนอกก็
ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธ์ุและสวนน ้าพุอนัตระการตาสวยงามไม่ แพพ้ระราชวงัแวร์ซายในฝร่ังเศส  

 **น ้ าพุในสวนจะ ไม่สามารถเปิด ให้ชมความสวยงามได้ในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือน
พฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูร้อนฯอาจปิดท าการทุกวนัจนัทร์ส้ินเดือนหรือวนัจนัทร์และวนัองัคารส้ินเดือน (2วนั
ติดต่อกนั) โดยจะไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวนัหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ท่ีจะเพิ่มวนัหยุด
ในช่วงฤดูใบไมร่้วงและฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีท่ีพระราชวงัฤดูร้อนฯ ปิดท า
การ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสมและสถานการณ์ โดยน าท่านชมความงาม
ของพระราชวงัยูสซูปอฟ หรือ พระราชวงัพาฟลอฟส์ พระราชวงัใดพระราชวงัหน่ึงเป็นการทดแทน ทั้งน้ี การปิด
ท าการของแต่ละพระราชวงั จะไม่ตรงกนัทุกพระราชวงั** 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   
พกั PARK INN BY RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจ็ด อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอร-์มหาวิหารเซนตไ์อแซค-วิหารหยดเลือด-ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล-เซนตปี์เตอร์

สเบิรก์– กรุงเทพฯ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของรัสเซีย ท่ีพระนางแคทเธอรีนท่ี 2 ด าริให้

สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผูส้ร้างเมือง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยมีตวัอกัษรภาษาลาตินและภาษารัสเซีย
สลกัอยู่ท่ีฐานขอ้ความวา่ "แด่พระเจา้ปีเตอร์ท่ี 1 จากพระราชินี
แคทเธอรีนท่ี 2 สิงหาคม ค.ศ. 1782" น า ท่านชม มหาวิหาร
เซนต์ไอแซค ซ่ึงเป็นวหิารท่ีมีความหรูหราโดยจะเห็นไดจ้ากเสา
หินแกรนิตสีน ้ าตาลทองรวมทั้งส้ินประมาณ 48 ตน้ น ้ าหนกัตน้
ละ 114 ตนั สูงไม่ต ่ากวา่ 20 เมตรเป็นเสาหินทั้งแท่ง โดยมีเสา

หินท่ีหายากอ่ืนๆอีกมาก เช่น มาลาไคต ์เสาหินสีเขียว (MALACHITE) และลาปิส เสาหินสีน ้ าเงิน (LAPIS) วิหาร
แห่งน้ีถือไดว้า่เป็นวิหารท่ีมีโดมใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลกรองจาก Santa Marie Dei Fiori in Floence , St. Pual in 
London and St. Peter In Rome ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีมีโดมใหญ่ท่ีสุด ยอดโดมท าดว้ยทองค าแผน่หนกัถึง 100 กิโลกรัม 
วิหารเซนต์ไอแซคแห่งน้ีนับว่ามีผูส้ร้างมากถึง 400,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส August de 
montferrand ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 40 ปี จากนั้นน าท่านชม วิหารหยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED 
BLOOD) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงพระเจา้ซาร์ อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ชมความงดงามของโบสถ์น้ีและท่ีมาของค าว่า
“โบสถห์ยดเลือด” รูปร่างและลกัษณะภายนอกของโบสถแ์ห่งน้ีนั้น จ าลองมาจากมหาวหิารเซนตบ์าซิลในมอสโคว 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 หลงัม้ืออาหารน าท่านเขา้ชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นท่ีคุมขงัของนกัโทษทางการเมือง เป็น
ป้อมปราการท่ีสร้างข้ึนพร้อมๆ กบันครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 
ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโ์ร
มานอฟทุกพระองค์  จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่  Outlet 
Village Pulkovo อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีเอาท์เล็ตซ่ึง
รวมร้านค้าแบรนด์ ช่ือดังมากกว่า 40 ร้านค้า อาทิเช่น 
ADIDAS, BOSS, FURLA, GUESS, LACOSTE, NIKE, 
PUMA, TOMMY HILFIGER, VASSA&CO, 
SAMSONITE ฯลฯ ได้เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่
ภตัตาคาร 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน   
23.45 น. คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานครโดยเท่ียวบิน HY632/HY533 (23.45-06.35/09.20-18.25) แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี

กรุงทาซเคนทป์ระเทศอุสเบกิสถาน (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
วนัท่ีแปด กรุงเทพมหานคร 

18.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ... พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

** เน่ืองจากพระราชวงัต่าง ๆ ในรัสเซียยงัมีการเปิดใช้งานอยู่ หากในวนัที่เข้าชมมีการใช้สถานที่ ทาง
บริษทัจะเปลีย่นวนัเข้าชม หรือเข้าชมพระราชวงัอืน่ ๆ ที่สวยงามไม่แพ้กนัทดแทน *** 
 
 

 

แกรนด์รสัเซีย-มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์ 8 วนั  
HY 

อตัราค่าบริการ 
VT01-12HY 

ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งคู่) 

เด็กอาย ุ02-11 ปี เด็กอาย ุ06-11 ปี เด็กอาย ุ02-05 ปี พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม พกักบัผูใ้หญ่ 

1 ท่าน (หอ้งคู)่ 
พกักบัผูใ้หญ่ 
2 ท่าน มีเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 
2 ท่าน ไม่มีเตียง 

5-12 / 19-26 ก.พ. 49,900 49,900 48,900 47,900 8,000 
4-11 / 18-25 ม.ีค. 
25 ม.ีค.-1 เม.ย. 49,900 49,900 48,900 47,900 8,000 

1-8  เม.ย.,15-22 เม.ย. 49,900 49,900 48,900 47,900 8,000 
8-15 เม.ย. ( สงกรานต์) 54,900 54,900 53,900 52,900 10,000 

 
 
 
 



 

อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน 

จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 20 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 
กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า Coach Tax และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่าพร้อมอาหารเชา้ (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจาก
อยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์
หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสม และผลประโยชน์ของ
คณะผู้เดนิทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ี และการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าตัว๋รถไฟความเร็วสูง  SAPAN ( ชั้นสอง)  
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 20 กิโลกรัม และมีจ านวนมากกวา่ 1 ช้ิน (ตามระเบียบของสายการบิน)  
5)     ค่าพนกังานยกกระเป๋าเขา้-ออกในโรงแรมท่ีพกั (เนื่องจากบางโรงแรมไม่มพีนักงานยกกระเป๋า) 
6) ค่าทิปพนกังานขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์จากประเทศไทย (ท่านละ 60 USD/คน/ทริปเดินทาง)  
 
เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง 
1)    กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก ท่านละ 20,000 บาท พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลห์นา้หนงัสือ

เดินทางของผูเ้ดินทางมายงับริษทัฯ เพ่ือยินยนัการจองท่ีนัง่  
2) ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  
3)  กรณียกเลิกการเดินทางก่อนก าหนดการเดินทาง หากมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการไปแลว้จ านวนมาก ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การ หกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนส่วนท่ีเหลือใหก้บัท่าน  
 
เงือ่นไขและข้อก าหนดอืน่ๆ  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณี

น้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 



 

 อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคา
ค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ
อตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง  

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น  
 หากท่านถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่

นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย เช่น     ยาเสพติด และ

จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด  
 หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึงไกดจ์ะไม่

สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้เพ่ือไม่ใหก้ระทบกบัลูกคา้ท่านอ่ืน แต่ทางตวัแทน
บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีประสานงาน และเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้ เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว
ท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

 บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

 ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิก หรือ ความล่าชา้ของสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, 
การนดัหยุดงาน, การจลาจล, การปฏิวติั, ทรัพยสิ์นสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ 
หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

 บริษทัฯ และตัวแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุด
ของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรง
กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ 
 


