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รสัเซียเท่ียวครบสูตร 3 เมือง 

มอสโคว-์ซากอรส์-เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 8 วนั 5 คืน 

โดยสายการบิน Mahan Air (W5) 
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ตารางการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพ  - เตหะราน                                                              (-/-/-) 

วนัที่สอง  มอสโคว์ -ซากอรส์-พระราชวงัเครมลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร–์วิหารเซ็นตเ์ดอซารเ์วียร  ์ (-/L/D) 

วนัท่ีสาม  จตัรุสัแดง - มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM-ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล-ชมเซอรค์สั    (B/L/D/) 

วนัท่ีสี่  METRO –ถนนอารบตั-ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล-IZMAILOVSKY MARKET               (B/L/D)           

วนัท่ีหา้        มอสโคว ์–  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดูหนาว      (B/L/D) 

วนัท่ีหก       พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด  ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   

                 Bronze horseman -   เรือรบหลวงออโรร่า  - โบสถห์ยดเลือด                         (B/L/D/) 

วนัท่ีเจด็      เซนตปี์เตอร-์เตหะราน -กรุงเทพ ฯ                                                         (B/-/-) 

วนัท่ีแปด     กรุงเทพ ฯ 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

พกัเดียวเพิม่ 

30 ธ.ค.62-06 ม.ค.63  49,888.- 49,888.- 49,888.- 7,500.- 

27 ม.ค.-03 ก.พ.63 

03-10 ก.พ.63 

10-17 ก.พ.63 

09-16 มี.ค.63 

48,888.- 47,888.- 46,888.- 7,500.- 
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23-30 มี.ค.63 

 

 

 

 

19.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการ

บิน Mahan Air เคานเ์ตอร ์Sประต ู8 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและ

เอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

 

22.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เทีย่วบินที ่W5-050 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

03.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเตหะรานเพือ่แวะเปลี่ยนเครือ่ง 

07.30 น. เหิรฟ้าสู่  มอสโคว ์โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5-084 

09.45 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  

นาํทา่นเดินทางมุ่งหนา้ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ สู่เมืองซากอรส์ ซ่ึงห่างจากตวัมอสโควไ์ป

ประมาณ 70 กิโลเมตร  ใชเ้วลา  1.30 ชัว่โมง    ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา  

การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์มีบาทหลวงและนักศึกษาจาํนวนนับรอ้ยคน 

วนัแรก      กรุงเทพ –เตหะราน- มอสโคว ์                                                      (-/-/-/)  

วนัท่ีสอง     มอสโคว ์– ซากอรส์-พระราชวงัเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์–  

                   วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์                                                                           (-/L/D) 
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"เซอรก์าเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรอื "ซารก์อส" (Zagorsk) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงแห่ง

หน่ึงของแควน้มอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรสัเซีย โดยตวัเมืองน้ันตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโควไ์ป

ทางทิศตะวนัออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมทาง

ศาสนา ซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยั ศตวรรษท่ี 15-18 เมืองเซอรก์าเยฟโปสาด ยงัมีชื่อเสียงในเร่ืองของอารามออรโ์ธ

ดอกซ ์(Orthodox) ซ่ึงเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี เซอรก์ิอุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ท่ีไดร้บัการ

ยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน 1993 อีกดว้ย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน เขา้ชม พระราชวงัเครมลิน ( Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ให้

สรา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัรู ในอดีต

เป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา 

ท่ีเป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอส

โคว ตามความเชื่อของชาว

รสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์องพระ

เจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลิน

เป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ี

สาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอื่นๆอีกมากมาย  

จากน้ันเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์( KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บ

สมบติัลํ้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ 

เคร่ืองป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บใน

สมรภมูิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงขอ

งกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง 

จากน้ัน ชม โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION) 

วิหารหลวงท่ีเก่าแก่สาํคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลิน 

โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที่มีมาก่อนแลว้ ใช้

ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่ , 

หอระฆงัพระเจา้อีวานและ ชมระฆงัยกัษท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  
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นําท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร์  (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.

1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์

เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพื่อเป็น

อนุสรณแ์ห่งชยัชนะและ

แสดงกตญัํุตาแด่พระเป็น

เจา้ที่ทรงช่วยปกป้องรสัเซีย

ใหร้อดพน้จากสงครามนโป

เลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้ง

นานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1990 สตาลินผูนํ้า

พรรคคอมมิวนิสตใ์น

ขณะน้ันไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท้ิ์งเพื่อดดัแปลงเป็นสระว่ายน้ําที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ. 1994 ประธานาธิบดี 

บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหม้ีการก่อสรา้งวิหารขึ้ นมาใหม่ดว้ยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจาํลองของเดิมได้

เกือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารน้ีจึงกลบัมายืนหยดัท่ีเดิมอีกครั้งโดยสรา้งเสร็จสมบรูณแ์ละทาํพิธีเมื่อวนัท่ี 19 

สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบนัวิหารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรมสาํคญัระดบัชาติของรสัเซีย  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน เดินทาง สู่  จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีสาํคญัตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรสั

ท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเล

นินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ย

หินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นชิ้ นตอกลง

บนพื้ นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้ นท่ี

ลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรสัแดงน้ัน เป็น

ท่ีตั้งของกิโลเมตรที่ศนูยข์องรสัเซีย สงัเกตุได้

จากท่ีพื้ นถนนจะมีสญัลกัษณเ์ป็นวงกลม 

และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียว

เขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษ

เหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพื่อ

วนัท่ีสาม    จตัรุสัแดง - มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM—ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล-ชมเซอรค์สั (B/L/D) 
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อธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพื้ นท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาํ

หน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ย

สถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

นําท่านถ่ายรูป ดา้นหน้า คู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของกรุงมอสโคว 

ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนั

สดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ย

กาํแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 

(Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณส์ถานใน

การรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคา

ซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกด

ขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก 

ปอสนิก ยาคอฟเลฟ ( Postnik Yakovlev) และ

ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทาํใหม้ี

เร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีคาํสัง่ใหป้นู

บาํเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงาม

กว่าน้ีไดอ้ีก การกระทาํในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม)  หา้งสรรพสินคา้ที่เก่าแก่ท่ีสุดใน

กรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม  หรือ

อีกสถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความ

สวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบัให ้

ผูท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ที่น่ีอาจจะมีทั้งรูปลกัษณ ์ภายในและ

ภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และที่สาํคญัตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม 

มีการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ที่มีชื่อมียี่หอ้ 

เคร่ืองสาํอางค ์น้ําหอม และสินคา้ที่เป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอย่างหลากหลายทีเดียว 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

นําท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล หรอืเลนินฮิลส ์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทศันียภาพ  

ของนครมอสโควท่ีอยู่เบื้ องล่างไดโ้ดยทั้งหมด  จึงทาํใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือกเนินเขา

นกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้ นท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมอสโคว ชมความ
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สวยงามของอาคารหลกัของกรุงมอสโกมหาวิทยาลยัรฐั ในฮิลสแ์ปรโ์รว์ เป้นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ที่สุดและ

ใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย  ไดร้บัการก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรสัเซียในช่วงเวลา

น้ัน มหาวิทยาลยัท่ีไดร้บัการตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวท่ีสวย ที่สุดในมอสโคว ที่คู่รกันิยมมา

ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

นําท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของ

สตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง

ผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง 

ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหว่างพกัจะมี

บริการ ถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ จากน้ัน นําท่านกลบัสู่ท่ี

พกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ 

จะน าท่านชมบลัเล่ต ์หรือ ชมการแสดงท่ี YAR 

RESTAURANT ) 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้             รบัประทาน

อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม สถานีรถไฟ

ใตด้ินกรุงมอสโคว 

(METRO) ทั้งน้ีขึ้ นอยู่

กบัความเหมาะสมใน

การรบัชมสถานี 

วนัท่ีสี่   METRO –ถนนอารบตั-IZMAILOVSKY MARKET                                    (B/L/D) 
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METRO ของการเดินทางวนันั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทัว่โลก

ว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกนั ในสมยั

สงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้งการ

ก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ใน

ปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

จากน้ันใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินช็อปป้ิง ถนนอารบั ต ถนนคนเดินท่ีมีชื่อเสียง ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่

ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภต่์อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนน

อารบตัเป็นย่านท่ีพกัของสมาชิกระดบัสงูของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินท่ีมี

ชื่อเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่   IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นท่ีมาของ

ชื่อ Izmailovsky ท่ีเป็นชื่อของตลาดนัดแห่งน้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรสัเซียท่ีน่าซ้ือหาก็มี ตุก๊ตาแม่ลูกดก เป็น

ตุก๊ตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั้นๆจากตวัใหญ่ไปจนเล็ก ในการซ้ือสินคา้จากรสัเซียควรระวงั

การซ้ือภาพวาดสีน้ํามนัเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่เกี่ยวขอ้งกบัศาสนาไวใ้หม้ากๆ 

เน่ืองจากว่ามีกฏหมายหา้มนําของเก่าเหล่าน้ีออกนอกประเทศรสัเซีย  

     คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้     มอสโคว ์–  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดูหนาว  (B/L/D/) 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  นาํทา่นเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

........................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากมอสโควสู์่เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอ์ีกครั้ง)  
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ท่ีมีความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั้ง

ประเทศรสัเซียและไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 5 

พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทบัท่ีน่ีขณะเป็นพระราช

อาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรป

ใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440  พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีถือ

เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มี

หอ้งมากถึง 1 ,050 หอ้ง  มากถึง 3 ลา้นชิ้ น ซ่ึงส่วน

ใหญ่จะเป็นภาพเขียน  

(ภายในพระราชวงั ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูป ตอ้งฝากไวท่ี้เจา้หน้าท่ี รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)   

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  AZUMUT @ST.PETERBURED หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทาง เขา้ชมพระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกชื่อหน่ึงเรียกว่า PETRODVORETS

หรอืเปโตรควาเรสต ์ ตั้งอยู่แทบชานเมืองของ 

เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้ น

จากราชาปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็น

พระราชวงัท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน 

ท่ีชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง 

ทั้งสองทาํคนละส่วนในพระราชวงัน้ีโดยตวั

ภายในพระราชวงัน้ันเป็นหน้าท่ีหลกัของราส

เทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนส

ซองส ์"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 

10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงัอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไม้

แกะสลกัและภาพวาดสีน้ํามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน้ําพุอนัตระการตาและสวนพฤกษา

นานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะ

จดัหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัท่ีหก    พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   

                  Bronze horseman -   เรือรบหลวงออโรร่า  - โบสถห์ยดเลือด                    (B/L/D) 

 
 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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นําท่านชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

St Petersburg  สรา้งในปี  ค.ศ 1703 

เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือ

สวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช ้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึก

รุกราน ตั้งอยู่บน  เกาะวาซิลเยฟสก้ี 

(Vasilievsky Island) ลกัษณะเป็น

รูปทรงหกเหล่ียม กาํแพงเป็นหินก่อ

อิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์

( Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิม

สรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ 

ออกแบบของ  Domennica 

Trezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งช่ือวิหารแห่งน้ีเพื่อเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร ์และ

นักบุญปอลดเ์พื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสงูของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิง ก่อสรา้งท่ีสงู

ท่ีสุดของเมืองและหา้มสรา้งส่ิงก่อสรา้งใดสงูกว่า ภายในทาํการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซ่ึงนับว่าแตกต่าง กบั

โบสถค์ริสตอ์อรโ์ทดอกซท์ัว่ไปและวิหารแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ปี

เตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์

นําท่านชมภายใน มหาวิหารเซนตไ์อแซค ( SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดม

ทองเป็นเอกลกัษณ ์ใน

อดีตวิหารเซนตไ์อแซค

เป็นเพียงโบสถไ์ม้

ธรรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้บั

การปรบัปรุงเป็นโบสถหิ์น 

และถูกสรา้งใหม่อย่าง

งดงามในสมยัพระเจา้อ

เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ี

ปรารถนาจะใหว้ิหารแห่ง

น้ีเป็นวิหารท่ีมีความ

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก 

พระองคจึ์งทุ่มเททั้งกาํลงัคน และกาํลงัทรพัยอ์ย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชท้องคาํแผ่นปิดหนัก  รวม 

100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง  

40 ปี ปัจจุบนัวิหารเซนตไ์อแซคไดร้บัการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ที่งดงามท่ีสุดในโลก 
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นําท่านถ่ายรูปกบั  ( Bronze horseman statue peter great) เป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนครเซ็นตปี์เตอร์

สเบิรก์ ติดกบัแม่น้ําเนวา ดา้นหน้าของโบสถเ์ซ็นไอแซค ซ่ึงก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผู้

เป็นกษัตริยพ์ระองคแ์รกที่ได ้ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne Maurice 

Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  
นําท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรอืรบหลวงออโรรา่ ( THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือ

รสัเซียนาวี ไดช้ื่อว่าเป็นเรือรบท่ี

เก่าแก่ที่สุดในรสัเซีย โดยเป็นเรือ

ลาดตระเวนท่ีรบัใชช้าวรสัเซียมา

ยาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรสัเซีย

กบัญ่ีปุ่ นในปี ค.ศ. 1904 -1905  

เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 

และ 2 รวมถึงใชย้ิงปืนเป็นสญัญาณ

การเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวท่ี

เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ในการปฏิวติัสงัคมนิยมท่ีนําโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ. 1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซารนิ์

โคลสัท่ี 2 พรอ้มราชนิกุลคนอื่นๆ มายงัพิธีบรมราชาภิเษกรชักาลท่ี 6 ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าได้

ปลดประจาํการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยน้ํา 

นําท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในปี 1881หลงัเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะ

กษัตริยพ์ระองคต่์อไปจึงสรา้ง

โบสถน้ี์ขึ้ นเป็นอนุสรณ ์เป็น

โบสถอ์นังดงามท่ีอยู่ขา้ง

คลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ้ น

ตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็ก

ซานเดอรท่ี์ 3” เพื่อเป็น

อนุสรณแ์ด่พระบิดาคือ “พระ

เจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2” ซ่ึงถูก

ลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณท่ี

สรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นยอดของโบสถม์ี

ความสงู 81 ม. ตามปี ค.ศ. 1881 ท่ีส้ินพระชนม ์ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้ง

ยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม  โดยใชหิ้นอ่อน

หลากสี ประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
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 นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ที ่AZUMUT @ST.PETERBURED หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ไดเ้วลาอาํลาเมือง เซนตปี์เตอร ์  จากนั้นนาํทา่นเดินทางสู่ สนามบิน  

10.50 น. เหิรฟ้าสู่ เตหะราน โดยสายการบิน Mahan Airเทีย่วบินที ่W5-1103 

16.30 น. เดินทางถึง สนามบินเตหะราน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

22.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Airเทีย่วบินที ่W5-051 

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

** ในกรณีทีค่ณะออกเดินทางต ํา่กว่า 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะทีใ่ชใ้นการนาํเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีทีค่ณะออกเดินทางต ํา่กว่า 15 ทา่น หรอืต ํา่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั  

รายการ ขอพจิารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิม่เตมิ ตามความเหมาะสม  

 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์ 

งวดที ่1 : สาํรองทีน่ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 

 ทีน่ัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เทา่นั้น 

งวดที ่2 :ชาํระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

 หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ  

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บรษิัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยทีเ่กิดขึ้ นจรงิ ณ วนันั้น ทีไ่ม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่า

ตัว๋เครือ่งบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

วนัท่ีเจด็    เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์  -เตหะราน -กรุงเทพ ฯ       

  (-/-/-) 

วนัท่ีแปด    กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือ่ทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้านเปิด  

  หอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินกาตาร ์ใหท่้านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อใบ / กระเป๋าถือ

ขึ้ นเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัราน้ีรวม               

ค่าตัว๋เคร่ืองระหว่างประเทศชั้นประหยดั ECONOMY CLASS ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป//รวมภาษีสนามบิน และ

ธรรมเนียมเชื้ อเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

แจกน้ําดื่มวนัละ 1 ขวด     

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน” เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯ จะชดใชค่้าสินไหม 

     ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็     

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 3  เหรีญ USD /ท่าน X 6 วนั = 18 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 เหรียญ USD/ท่าน X 6 วนั= 12 USD 

ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 8 วนั = 24 USD 

รวมทปิ 54 USD /ทา่น/ทรปิ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบินและทีน่ัง่บนเครือ่งบิน 
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ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบินตามทีเ่กิดขึ้ นจรงิ ณ สายการบินนั้นๆ 

หากตัว๋เคร่ืองบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 

กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอาํนาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

 

หมายเหต ุ

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นใน

กรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

พิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย 

ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไม

ว่ากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และเมื่อตัว๋ออก

มาแลว้ จะไม่สามารถ เปล่ียนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 
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และมีหนา้ทีเ่หลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางทีท่า่นไดท้าํการ

จองไวก้บัทางบรษิัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณ*ี* 


