
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พระราชวงัเครมลนิ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่จตัรุสัแดง เซอรค์สัโชว ์

 ถนนอารบตั น ัง่รถไฟความเร็วสงู พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ 

เฮอรม์เิทจ ระบ าพืน้เมอืง กาลาดนิเนอรใ์นพระราชวงั ถนนเนฟสกี ้

น ัง่รถไฟความเร็วสงู มอสโคว-์เซนต ์
เลาะรอบร ัว้มอสโควเ์ครมลนิ ชมอดตีอนัย ิง่ใหญเ่กรยีงไกรของรสัเซยี 

ฝากรอยเทา้ไวท้ ีจ่ตัรุสัแดง เก็บภาพกบัโบสถล์กูกวาดหลากส ี
ไมพ่ลาดชม Circus การแสดงสตัวแ์สนรู ้& กายกรรมผาดโผน 

ชอ้ปป้ิงทิง้ทา้ยทีถ่นนอารบตั ถนนคนเดนิลอืชือ่ 
เช็คอนิในรถไฟใตด้นิมอสโคว ์ทีใ่ครๆ ร า่ลอืกนัวา่สวยนกัสวยหนา 

ตามรอยประวตัศิาสตรท์ีเ่ซนตปี์เตอรส์เบริก์ เมอืงทีไ่ดฉ้ายา ราชนิแีหง่ยโุรปเหนอื 
สมมตติวัเองเป็นซาร-์ซารนิา่ เดนิเขา้ออกพระราชวงัวนัละหลาย  ๆคร ัง้ 

ลอ่งแมน่ า้เนวาแหง่นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ เวนสิยโุรปเหนอื 
พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ-พระราชวงัแคทเธอรนี-พระราชวงัฤดหูนาว-พระราชวงันโิคลสั 

มือ้ค า่สุดพเิศษ.. Gala Dinner ในพระราชวงั และดืม่ด า่กบัการแสดงพืน้เมอืง 

ก าหนดการเดนิทาง  25 พ.ย.-2 ธ.ค.|1-8 ธ.ค. 

Day 1: สวุรรณภมู ิ
Day 2: กรงุเทพฯ-ดไูบ-มอสโคว-์สแปรโ์รฮลิล-์โบสถเ์ซนตซ์าเวยีร ์
Day 3: พระราชวงัเครมลนิ-พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี-่โบสถอ์สัสมัชญั-ปืนใหญซ่าร-์

ระฆงัซาร-์ถนนอารบตั-โชวเ์ซอรค์สั 
Day 4:  จตัรุสัแดง-วหิารเซนตบ์าซลิ-หา้งกมุ-ทวัรร์ถไฟใตด้นิ-สถานรีถไฟ-น ัง่รถไฟ 

sapsan-เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
Day 5: พระราชวงัเปโตรวาเรส-พระราชวงัแคทเธอรนี 
Day 6: พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ-ป้อมปีเตอรแ์ละปอล-ซติีท้วัร-์ลอ่งแมน่ า้เนวา-

พระราชวงันโิคลสั-โชวร์ะบ าพืน้เมอืง-กาลาดนิเนอรใ์นพระราชวงั 
Day 7: มหาวหิารเซนตไ์อแซค-โบสถห์ยดเลอืด-ถนนเนฟสกี-้ดไูบ 
Day 8: ดไูบ-กรงุเทพฯ 



  
 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ        
2330 นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิประตู 9 แถว T เอมเิรตส ์(Emirates- 

EK) มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ-ดไูบ-มอสโคว ์       
0225 เอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 371 น าทา่นเหริฟ้าสูด่ไูบ เสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
0535 เดนิทางถงึทา่อากาศยานดไูบ เปลีย่นเครือ่งบนิ  
0940 เอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 133 น าทา่นเหริฟ้าสูก่รงุมอสโคว ์เสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
1350 เดนิทางถงึทา่อากาศยานดามาเดยีดาวา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระ 

จากนัน้น าทา่นน่ังรถขึน้สูจ่ดุสงูสดุของกรงุมอสโควบ์นเนนิเขาสแปรโ์ร ่เป็นจุดชมววิทีส่ามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของมอสโควไ์ดทั้ง้เมอืง โดยเฉพาะตกึสงู 7 ตกึทีส่รา้งในสมัยของสตาลนิ รวมทัง้ตกึของ
มหาวทิยาลัยมอสโคว ์มหาวทิยาลัยที่เก่าแก่ของรัสเซยีมชีือ่เสยีงดา้นวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จากนั้นชมมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์มหาวหิารใจกลางเมอืง สรา้งเป็นอนุสรณ์ที่รัสเซยีมชีัยชนะต่อ
กองทัพนะโปเลยีนในปีค.ศ.1812 เป็นวหิารทีย่ังใชท้ าพธิกีารทางศาสนาอยูใ่นปัจจบุัน หา้มใชเ้สยีงดัง 

ค า่ รับประทานอาหารในภัตตาคารจนี 
เขา้ทีพั่ก Dedeman Park Izmailovo Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม มอสโคว ์       
เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นเดนิทางไปพระราชวงัเครมลนิ ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังแม่น ้ามอสโคว ์และแม่น ้าเนกลนินายา  มี
รูปร่างเป็นสามเหลีย่มดา้นไม่เท่ากัน สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประทับของพระเจา้ซาร์ผูค้รองเมอืงทุก
พระองค ์จนกระท่ังสมัยของพระเจา้ปีเตอรม์หาราชทีท่รงยา้ยเมอืงหลวงไปอยูน่ครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ จน
เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินิสต ์จงึไดย้า้ยเม ืองหลวงกลับมา เขา้ชม
พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่เริม่กอ่สรา้งตามพระบัญชาของพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี1่ เพือ่เป็นทีเ่ก็บของสะสมของ
เจา้ชายมัสโคว ีปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑท์ี่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซยี เก็บของสะสมของมคี่าที่ดทีี่สดุของ
รัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14-20 และนับเป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระ
เจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบ (อกีสองแหง่อยูท่ีอ่ังกฤษ และอหิรา่น) ตัวอยา่งสิง่ของทีจั่ดแสดงไดแ้ก ่ฟาแบร์
เช-่ไขอ่สีเตอร ์ท าจากโลหะมคี่าหรอืหนิแข็งตกแต่งดว้ยอัญมณีและการลงยา ถอืกันวา่เป็นงานอัญมณี
ชัน้หนึง่ และไขฟ่าแบรเ์ช ่ของราชวงศรั์สเซยีถอืวา่เป็นกลุ่มงานศลิปะชิน้เอกทีไ่ดรั้บการจา้งชิน้สดุทา้ย... 
บัลลังกเ์พชร-เป็นของพระเจา้อเล็กซสิ โรมานอฟ (พระบดิาของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช) สรา้งในปี
ค.ศ.1613 ประกอบดว้ยเพชร 999 เม็ด... มงกฏุโมนามาค-เป็นของเจา้ชายแหง่จักรวรรดไิบเซนไทน์ 
พระนาม คอนสแตนตนิ โมโนมาคสุ ท าตัง้แตปี่ค.ศ.1547 และถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิัตขิองพระเจา้ซาร์
ทกุพระองคท์ีต่อ้งใชส้วมตอนท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ประกอบดว้ยคทาและลกูโลก... ราชรถของพระ
เจา้บอรสิ โกดนูอฟ-ไดรั้บเป็นเครือ่งบรรณาการมาจากเจมสท์ี1่ แหง่ราชวงศอ์ังกฤษในปีค.ศ.1603 ท าจาก
ไมโ้อ๊กแกะสลัก ลอ้ไม่สามารถเลีย้วได.้.. จากนัน้  เดนิเทา้เขา้สูจ่ตัุรสัวหิาร ถ่ายรูปกับโบสถอ์ันนันซิ

เอชั่น โบสถ์ส่วนตัวของพระเจา้ซาร์ โบสถ์อาร์คแอนเจน ไมเคลิ  ที่เก็บพระศพของพระเจา้ซาร์และ
เจา้ชายทัง้หมด เขา้ชมภายในโบสถอ์สัสมัชญั สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ตามพระบัญชาของพระเจา้
อวีานที3่ เจา้ชายแหง่มัสโคว ีภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ภายในมศีลิปะภาพวาดแบบเฟ
รสโก และภาพไอคอน เป็นภาพประวตัขิองพระเยซ ูภาพพระแมม่าเรยี พระบตุร พระจติ ภาพนักบญุทีท่ าความดี
ทีห่ลังการเสยีชวีติไดไ้ปอยูใ่นสวรรค ์และไปถ่ายรูปเป็นการปิดทา้ยกับ ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์ท าดว้ยบรอนซ ์
น ้าหนัก 40 ตัน ระฆงัพระเจา้ซาร ์น ้าหนัก 210 ตัน 

เทีย่ง รับประทานอาหารในภัตตาคารทอ้งถิน่ 



  
 

บา่ย ไปชอ้ปป้ิงทีถ่นนอารบตั ถนนคนเดนิทีเ่ป็นยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้  ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น 
อาท ิแมคโดนัล แมคคาเฟ สตาร์บัค รา้นนม ฯลฯ ทัง้ยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน และ
ศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  

ค า่ รับประทานอาหารในภัตตาคารจนี 
1900 ไปชมเซอรค์สั การแสดงของสัตวแ์สนรู ้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมอือาชพี การแสดงจะม ี2 ชว่ง ชว่งละ 45 นาท ีและพักอกี 15 นาท ีระหวา่งพักจะมบีรกิาร
ถา่ยรปูกับสตัวต์า่งๆ มขีายของทีร่ะลกึ ขนม และไอศกรมี 
เขา้ทีพั่ก Dedeman Park Izmailovo Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ มอสโคว-์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนัน้ไปชมจตัุรสัแดง เวทขีองเหตกุารณ์ส าคัญในประวัตศิาสตรรั์สเซยี สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่17 
ถา่ยรปูกับสถาปัตยกรรมตา่งๆ ทีอ่ยูร่ายรอบจัตรัุสแดง ไดแ้ก ่วหิารเซนตบ์าซลิ  สรา้งในสมัยพระเจา้อี
วานที่4จอมโหด ดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลากสสีัน สวยงาม จนนักท่องเทีย่วเรยีก
กันวา่ โบสถล์ูกกวาด... หอนาฬกิาซาวเิออร ์เป็นศลิปะแบบโกธคิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ท ามา
จากทับทมิหนัก 20 ตัน... หา้งกุม หา้งที่ใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนิด เป็น
สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืง สรา้งมาตัง้แตปี่ค.ศ.1895… สุสานเลนนิ เป็นทีเ่ก็บศพของเลนนิ สรา้ง
ดว้ยหนิออ่นสแีดง  

เทีย่ง รับประทานอาหารในภัตตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย ไปชมสถานรีถไฟใตด้นิ ดูความยิง่ใหญ่ ประวัตศิาสตร ์ความเป็นชาตนิยิม และวัฒนธรรมประเพณีอัน

สวยงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีมคีวามสวยงามแตกตา่งกันดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่ง
แกว้ หนิแกรนติ และหนิออ่น น่ังรถไฟไปชมสถานตีา่งๆ  

1630 เดนิทางโดยรถไฟความเร็วสงู Sapsan #768A ทีใ่ชเ้วลาเพยีง 4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโควไ์ปเซนต์
ปีเตอรส์เบริก์ ดว้ยระยะทางรว่ม 800 กม. 

2025 ถงึนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ รับประทานอาหารในภัตตาคาร 
 เขา้สูท่ีพั่ก Hampton by Hilton St.Petersburg Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัทีห่า้ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม  

จากนัน้เดนิทางสูปี่เตอรฮ์อฟ เมอืงทางตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด ์น าท่านสูพ่ระราชวงัฤดูรอ้นเป
โตรวาเรส พระต าหนักชายฝ่ังของกษัตรยิรั์สเซยี ใชเ้พือ่พักผ่อนและลา่สัตวใ์นฤดรูอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงมาก
ที่สุดในโลก ประกอบดว้ยพระราชวัง น ้าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอด
สถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน ้าพุทีล่ดหลั่นกันถงึ 27 ขัน้ เปรยีบเสมอืนแสดงความยนิดีตอ่ชัย
ชนะและยกยอ่งในความกลา้หาญของทหารชาวรัสเซยีและทหารเรอือันยิง่ใหญ ่น ้าพุตกแตง่ดว้ยรูปปั้น
ถงึ 255 ชิน้ มนี ้าพุใหญท่ีส่ดุและรูปปั้นแซมซันก าลังงา้งปากสงิโตทีม่ชี ือ่เสยีง สงู 21 เมตร ฝีมอืของ
สถาปนกิ Bartolomeo Carlo Rastrelli เพือ่ใชเ้ป็นสญัลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแหง่  ชัยชนะเหนือสวเีดน
ทีทุ่่งโปลตาวา น าท่านเขา้ชมภายในพระราชวงั เป็นอาคาร 2 ชัน้ ประกอบดว้ยหอ้งพักผ่อน 26 
หอ้ง อาท ิหอ้งเตน้ร าทีห่รูหราฟู่ ฟ่าดว้ยศลิปะบารอก... หอ้งทอ้งพระโรงใหญเ่ป็นหอ้งทีใ่หญท่ีส่ดุใน
พระราชวัง... หอ้งรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศลิปินชาวอติาลจี านวน 368 รปู... 

เทีย่ง รับประทานอาหารในภัตตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย เดนิทางสูพุ่ชก ิน้ หรอืทีรู่จั้กในชือ่ ซาโก เซโล ซึง่เป็นทีพั่กในฤดรูอ้นของราชวงศท์ีส่วยงาม และเป็น

บา้นที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์ เป็นสถานที่ส าคัญทาง
ประวัตศิาสตร ์คอื เมือ่วันที ่2 เมษายน 1917 พระเจา้นโิคลัสที ่2 พรอ้มสมาชกิในราชวงศถ์ูกจับตัว
จากกลุม่ของคณะปฏวิัต ิกลายเป็นประวัตศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมอืงพุชกิน้และราชวงศโ์รมานอฟที่



  
 

ยาวนานกวา่ 200 ปี น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัฤดรูอ้นแคทเธอรนี ทีเ่ร ิม่สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราชใหเ้ป็นทีพั่กผอ่นของมเหสอีงคโ์ปรด พระนางแคทเธอรนีที ่1 ตอ่มาก็ยกใหพ้ระธดิาอลซิาเบธ ในปี 1741 
ไดต้กแต่งท าใหพ้ระราชวังหรูหรามากขึน้และสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิม่เตมิขึน้อกี 
ภายในเป็นอาคาร 2 ชัน้ มหีอ้งพักผอ่น 50 หอ้ง อาท ิหอ้งโถงใหญ ่เป็นหอ้งทีส่วยงาม ผลงานชิน้เอก
ของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หนา้ตา่งประดับประดาดว้ยกระจก เทยีน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศลิปะ
บารอก... หอ้งอ าพัน เป็นหอ้งทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุไมค่วรพลาดชม ไมว่า่จะเป็นผนังหรอืรูปภาพประดับก็
น าอ าพันมาตกแตง่ทัง้หมด... หอ้งอาหารค ่าสเีขยีว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นหอ้งทีม่ี
ลักษณะเด่นดว้ยศลิปะคลาสสกิ ใหโ้ทนสสีว่าง มปีูนปั้นแกะสลักซึง่สวยงามมากตกแต่งอยู่... และ
เดนิทางกลับเขา้เซนตปี์เตอรส์เบริก์  

ค า่ รับประทานอาหารในภัตตาคารจนี 
เขา้สูท่ีพั่ก Hampton by Hilton St.Petersburg Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (พระราชวังฤดูหนาว) ซึง่ประกอบไปดว้ยอาคาร 5 หลัง สรา้ง
เชือ่มต่อกันท าใหพ้ระราชวังมเีนื้อทีก่วา้งใหญ ่เป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศรัสเซยี มสี ิง่ของ
ทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกอืบ 3 ลา้นชิน้... เริม่ข ึน้เมือ่ปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรนีไดท้รงซือ้
ภาพเขยีนจากยุโรปกวา่ 250 ชิน้ จงึตอ้งสรา้งหอ้งส าหรับเก็บและแสดงภาพสว่นพระองคข์ ึน้ โดยพระ
นางเรยีกหอ้งแสดงภาพนี้วา่เฮอรม์เิทจ เมือ่พระนางสวรรคตในปีค.ศ.1796 ก็มขีองสะสมอยูม่ากมาย
โดยเฉพาะภาพเขยีนทีท่รงโปรดปรานกวา่ 3,000 ภาพ เหรยีญโบราณ และอัญมณีมคีา่ งานทีม่คีณุคา่ถูก
เก็บสะสมในพระราชวงัฤดหูนาวสะสมตอ่เนือ่งกันมากขึน้เรือ่ยๆ จนกระท่ังรัชสมัยของพระเจา้นโิคลัสที ่
1 มกีารจัดหมวดหมูข่องสะสมทัง้หมด วันที ่7 กมุภาพันธ ์1852 พพิธิภัณฑก็์เปิดเป็นแหง่แรกทีใ่หค้น
ท่ัวไปเขา้ชมได ้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารในภัตตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย จากนัน้เดนิทางไปป้อมปีเตอรแ์ละปอล ส ิง่ก่อสรา้งอันดับแรกสดุของเมอืง เพือ่เป็นอนุสรณ์ชัยชนะ

สงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตัง้อยู่บนเกาะวาซลิเยฟสกี ้บนเกาะมวีหิารปีเตอรแ์ละปอล 
เขา้ชมดา้นในซึง่เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่จากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระท่ัง
กษัตรยิพ์ระองคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นโิคลัสที ่2 และครอบครัว ...จากนัน้น าท่านเทีย่วชมนคร
เซนตปี์เตอรส์เบริก์ ทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่หนา้ตา่งของยโุรป เนื่องจากเป็นเมอืงทีแ่สนสวยงาม มคีวาม
เจรญิทางดา้นวฒันธรรม ประดจุเพชรน ้าเอกของทวปียโุรป น าท่านลอ่งแมน่ า้เนวา แมน่ ้าสายหลักของ
เซนตปี์เตอรส์เบริก์ทีม่จีดุเริม่ตน้จากทะเลสาบลาโดกาและไหลออกสูท่ะเลบอลตกิ เรอืจะน าท่านลอ่ง
ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นตลอดสองฝ่ังแม่น ้ า ซึง่สถานที่ส าคัญๆ ลว้นอยู่ร ิมแม่น ้ าทั ้งนั้น เช่น 
พระราชวงัฤดหูนาว ป้อมปีเตอรแ์ละปอล เรอืรบหลวงออโรรา่ 

1700 เดินทางไปพระราชวงันโิคลสั สรา้งในปี ค.ศ.1853-1861 เพื่อถวายแด่แกรนด์ดยุกนิโคเลย ์
พระโอรสองคท์ี ่3 ของพระเจา้นโิคลัสที ่1 ออกแบบโดย Andrey Stakenshneider ดว้ยศลิปะแบบบา
รอกผสมคลาสสกิ เมือ่พระองคเ์สด็จสวรรคต พระราชวังก็กลายเป็นวทิยาลัยส าหรับสตรีชนชัน้สงู 
หลังการเปลีย่นแปลงการปกครองพระราชวังนี้เปลีย่นเป็นสถานทีแ่ลกเปลีย่นการคา้ทอ้งถิน่ จนกระท่ัง
ปีค.ศ.1990 พระราชวงัถกูปลกุใหม้ชีวีติชวีาขึน้อกีครัง้ดว้ยการเปลีย่นใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

1830 ชมการแสดงระบ าพืน้เมอืง นับเป็นการแสดงทีน่่าประทับใจและสนุกสนาน มีการแสดงเล่นดนตรี
โบราณ พิณ กีตาร์ การแสดงตลก การเตน้ร าพืน้บา้นทีส่ะทอ้นประเพณีและวฒันธรรม และการแตง่กาย
ชดุประจ าเผา่ตา่งๆ ทีม่สีสีนัสวยงาม การแสดงจะแบง่ออกเป็น 2 ชว่ง และมพัีกประมาณ 15 นาท ีระหวา่ง
พักเชญิทา่นรว่มทานของวา่งดา้นนอกโรงละคร (คานาเป้ ขนมปัง คาเวยีร ์ผลไม ้วอ๊ดกา แชมเปญ ไวน ์น ้าอัดลม)  

2100 รับประทานอาหารมื้อพเิศษ กาลาดนิเนอรใ์นพระราชวงั มนัีกดนตรคีอยขบักลอ่ม 



  
 

เขา้สูท่ีพั่ก Hampton by Hilton St.Petersburg Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัทีเ่จ็ด เซนตปี์เตอรส์เบริก์-ดไูบ 
เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นมหาวหิารทีส่วยงามทีส่ดุ ใหญ่เป็น
ล าดับ 4 ของโลก เป็นตน้แบบของทีท่ าการรัฐบาลกรุงวอชงิตัน ประเทศสหรัฐอเมรกิา และถ่ายรูปที่
ดา้นหลังของมหาวหิารเซนตไ์อแซค ซึง่จะมรีูปปั้นแกะสลักของพระเจา้นโิคลัสที ่1 ทรงมา้กับฐานทีม่รีูป
ป้ันพระมเหสแีละพระธดิาลอ้มรอบ แสดงความหมายแฝงถงึความศรัทธา ความรอบรู ้อ านาจ และความ
ยตุธิรรม และแวะไปถา่ยรปูกับโบสถห์ยดเลอืด ซึง่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งขึน้บนบรเิวณที่
พระเจา้อเล็กซานเดอร์ที ่2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา ทรงน ารูปแบบ
สถาปัตยกรรมของรัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษที ่16-17 มาใชใ้นการก่อสรา้ง มลีักษณะรูปทรงคลา้ยวหิาร
เซนต์บาซลิที่มอสโคว ์จากนั้นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงบนถนนเนฟสกี ้ศูนย์กลางของนครเซนตปี์เตอร์
สเบริก์ ทีม่สีถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่18-20 เป็นทัง้สถานทีต่ัง้ของยา่นการคา้ ยา่น
ทีอ่ยูอ่าศัย พระราชวงั โรงละคร โรงแรม (อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

 ไดเ้วลานัดหมายเดนิทางสูท่า่อากาศยานปกุคาวา เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่ง เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
1700 เอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 176 น าทา่นเหริฟ้าสูด่ไูบ เสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

วนัทีแ่ปด ดไูบ-กรงุเทพฯ 
0005  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดไูบ เปลีย่นเครือ่งบนิ 
0340 เอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 376 น าทา่นเหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ เสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
1315 เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เด็ก  
เสรมิเตยีง 

เด็ก  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว 

25 พ.ย.-2 ธ.ค. 59 59,900.- 59,900.- 58,900.- 8,900.- 

1-8 ธ.ค. 59 59,900.- 59,900.- 58,900.- 8,900.- 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิเอมเิรตส ์รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ กรุงเทพฯ-ดไูบ-มอสโคว/์/เซนตปี์
เตอรส์เบริก์-ดไูบ-กรงุเทพฯ 

 คา่ตั๋วรถไฟความเร็วสงู Sapsan มอสโคว-์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด (0.5 Lt) 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ 30 USD 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

เอกสารในการเดนิทาง และยืน่วซีา่ 
**หนงัสอืเดนิทางไทยไมต่อ้งยืน่วซีา่เม ือ่เขา้ประเทศรสัเซยี สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั** 

 ใชห้นังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับถงึประเทศไทย 
การส ารองทีน่ ัง่ 

 กรอกรายละเอยีดในใบส ารองทีน่ั่ง และสง่อเีมลหรอืแฟกซก์ลับมายังบรษัิท  
 แนบส าเนาหนังสอืเดนิทางมาพรอ้มกับใบส ารองทีน่ั่ง 

การช าระเงนิ 



  
 

 มัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั นับจากวนัจอง 
 ช าระยอดเต็มกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 20 วนัท าการ 

การเปลีย่นแปลงและการยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ ไมร่บิเงนิมดัจ า 
 แจง้ลว่งหนา้กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ รบิเงนิมดัจ า 
 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 25 วนัท าการ หกัคา่ต ัว๋เครือ่งบนิและคา่ธรรมเนยีม 
 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางภายใน 20 วนัท าการ ไมค่นืเงนิท ัง้หมด 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอืน่ๆ 
 เด็ก หมายถงึ เด็กทีม่อีายตุัง้แต ่2 ขวบ แตไ่มเ่กนิ 12 ขวบ 
 กรุ๊ปยนืยันการเดนิทางตามราคาทีร่ะบ ุเมือ่มผีูเ้ดนิทางครบ 20 ทา่น ขึน้ไป 
 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง หากมผีูร้่วมเดนิทางในคณะทัวร์

ไมค่รบตามทีก่ าหนดไว ้
 อัตราค่าบรกิารคดิค านวนจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นราคาค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋วเครือ่งบนิ ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันวนิาศภัย ภาษีสนามบนิ หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดป้รับขึน้
ในชว่งใกลว้นัเดนิทาง 

 สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย หากมกีารยืน่วซีา่แลว้ไมม่กีารคนืในทกุกรณี 
 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะทัวร ์บรษัิทสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ไมรั่บผดิชอบหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ 
 หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้เมอืง  ออกเมอืง ดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิท ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง  ๆทีเ่กดิ
เหนอือ านาจควบคมุของบรษัิท 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชั่วโมง หากมกีารเสยีเวลา
ระหวา่งวนั โปรแกรมอาจตอ้งปรับเปลีย่น 

 ในระหวา่งท่องเทีย่วนี้หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้
 คา่บรกิารทีท่่านช าระกับทางบรษัิท เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทไดช้ าระใหก้ับบรษัิท

ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้ม
คณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืเงนิไมไ่ด ้

 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจง้บรษัิทก่อน เพือ่ยนืยันว่าทัวร์
ยนืยันการเดนิทางได ้หากท่านออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากบรษัิทแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทไม่
สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ 
ท ัง้นีอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของหวัหนา้ทวัรเ์ป็นส าคญั 


