
 

 

 

 

 

 

 

 

ดินเนอรร์ะหว่างล่องเรือแม่นํา้ใจกลางกรุงมอสโคว ์ | การแสดงละครสตัว ์|   
นั่ง HIGH SPEED TRAINS สู่เซนตปี์เตอรส์เบริก์ | การแสดงในพระราชวงันิโคลสั   

 
 

  

 

 

 

รัสเซยี in Train 
[มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 

8 วัน 5 คนื 
 เดนิทาง มกราคม- กรกฎาคม 2563 

 

ราคาแนะนาํเพียง   49,900.- 



 

 

 

 

 

 

  

วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาค ารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8  เคานเ์ตอร ์ T สายการ

บินเอมิเรตส ์ เจา้หนา้ที่คอยอาํนวยความสะดวก 
 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์  
03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 377 

 * คณะออกเดินทางวนัท่ี 30 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. ถึงดไูบ เวลา 06.55 น. * 
07.15 น. ถึงสนามบินดไูบ นาํทา่นเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ่ 
09.15 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 133 

* คณะออกเดินทางวนัท่ี 30 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.35 น. ถึงกรุงมอสโคว ์เวลา 13.50 น. * 
13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชั่วโมง) 

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ นาํเดินทางสูเ่นินเขาสแปรโ์รว ์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ี
สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึท่ีสรา้งในสมยัสตา
ลนิ นอกจากนีย้งัมีแผงลอยขายของท่ีระลกึในราคาถกูตัง้อ ยูเ่ป็นจาํนวนมากท่ีทา่นสามารถเลอืกซือ้และ
ตอ่รองราคาไดด้ว้ย นาํทา่นสูถ่นนอารบตั (Arbat street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่น
การคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของท่ีระลกึ รา้นนั่งเลน่ และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน และ
ศิลปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอีกดว้ย 

คํ่า 
ที่พัก 

รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์ 

วนัท่ี 3. มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – วิหารเซนตซ์าเวียร ์- สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว ์– ละครสตัว ์

วนัท่ี 4.  พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่ – จตัรุสัแดง –โบสถเ์ซนตบ์าซิล - รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรอืแม่น ํา้ 

วนัท่ี 5. นั่งรถไฟดว่นสูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ – พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ                              

วนัท่ี 6. ปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรนี – ชมการแสดงในพระราชวงันิโคลสั 

วนัท่ี 7.  มหาวิหารเซนตไ์อแซค – ปอ้มปีเตอร ์แอนด ์พอล – ถนนเนฟสกี ้- Outlet – สนามบิน 
วนัท่ี 8. ดไูบ  - กรุงเทพฯ 

 
 



วันที ่3 
มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – วิหารเซนตซ์าเวียร ์– สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอส
โคว ์- ละครสัตว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรยีบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็นท่ีตัง้

ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุ ในครสิตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสทิธ์ิของประเทศ 
เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภ าพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ ชมโบสถ์

โฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวั  หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสเีงินของนกับุญเซอรเ์จียสท่ีภายในบรรจุกระดกูของทา่น 
ประชาชนท่ีศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจู บฝาโลงศพ ชม โบสถอ์ัสสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) โบสถท่ี์มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเม่ือปี ค .ศ. 1559-1585 
เลยีนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตรุสัวิหารแหง่เคลมลนิ   ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนกับุญ มีแทน่สาํหรบัประกอบ
พิธีของพระสงัฆราชและท่ีสาํหรบันกัรอ้งนาํสวด หอระฆงั สรา้งในสมยัของพระนางแคทเธอรนีมหาราช 
ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงัท่ีจตัรุสัวิหารแหง่พระราชวงัเครมลนิ แตท่ี่น่ีสงูกวา่ ชมบ่อนํ้าศักดิสิ์ทธิ ์ (Chapel 

Over the Well)  ท่ีซมึขึน้มาเองตามธรรมชาติ 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 

บ่าย จากนัน้นาํทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงมอสโคว ์นาํเขา้ ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์ (St. Saviour Cathedral) (หา้ม
ถ่ายภาพดา้นใน ) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์หง่ชยัชนะใน
สงครามนโปเลยีน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี นาํทา่น
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรม
การตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของส ถานีรถไฟฟา้ใตดิ้นมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสดุท่ีสตาลนิ 
ขึน้มาเป็นผูน้าํสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่นาํมาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ 
Monumental Art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงคณุความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาใน
รูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลกันนูตํ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 



 
คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เช่น สนุขั ลงิ นก ฯลฯ 
รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบง่การแสดงออกเป็น 2 
ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของ
ท่ีระลกึดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษิัทขอ
สงวนสทิธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท ** 

ที่พัก 
 

เขา้สูท่ี่พกั DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่4 
พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี่ –  จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนตบ์า
ซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่นํา้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 

การศกึษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทาํใหเ้ป็นเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแนน่ท่ีสดุในยโุรป  นาํทา่นเขา้สูภ่ายในรัว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี
ประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นาํทา่นสูจ่ตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกบั
โบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถท่ี์สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที่สาํคญั เช่น การประกอบพิธี บรมราชาภิเษกของพระเจา้
ซารท์กุพระองค ์จากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่
ท่ีสดุในโลกเพื่อนาํไปติดบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหวา่งการหลอ่ทาํใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระ



เจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียงั ไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซน์ํา้หนกั 40 ตนั 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์ัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ) นาํเขา้ชมพิพิธภณัฑอ์าร์

เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุของรสัเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโควี่ 
ในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคา่ที่ดีท่ีสดุของรสัเซียจากครสิตศ์ตวรรษท่ี 
14  ถึงช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบติั
ของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหรา่น 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณส์าํคญัในประวติัศาสตรข์อง
รสัเซียไม่วา่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบนัสถานท่ีแหง่นีใ้ชจ้ดังานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลกึ
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บรเิวณโดยรอบของจตัรุสัแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมที่สวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหาร

เซนตบ์าซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะ
รสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยูบ่นปอ้มสปาสสกายา 
เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทาํมาจากทบัทิม  นํา้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์าํมา
ประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของ
เมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จาํหนา่ยสนิคา้จาํพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องสาํอาง นํา้หอม และราคาคอ่นขา้ง
แพง ชมอนุสรณส์ถานเลนิน  ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสแีดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแทน่หินมีโลง
แกว้ครอบอยู ่

คํ่า นาํทา่น สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรอืไปตาม



แม่น ํา้ Moskva ด่ืมดํ่ารบับรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิ กของอาคาร
ตา่งๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ํา้เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์นา่ประทบัใจ 

ที่พัก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม  DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 น่ังรถไฟด่วนสู่นครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ – พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ                              
เช้า 

 
 

กลางวัน 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

คํ่า 
ที่พัก 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นาํทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเพื่อนาํทา่นน่ังรถไฟด่วน High Speed Trains : Sapsan เดินทางสูเ่มืองเซนตปี์
เตอรส์เบิรก์ โดยทัง้สองเมืองมีระยะทางหา่งกนัถึง 650 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 40 นาท ี
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นาํชมความงดงามของนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) ท่ีสรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเม่ือปี 
ค.ศ.1703 ไดร้บัฉายาวา่ “ราชินีแหง่ยโุรปเหนือ ” นาํชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Winter 

Palace) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานท่ีแหง่นีเ้คยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซีย
ของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย- รสัเซีย   ปัจจุบนัพระราชวงันีไ้ดถ้กูใชเ้ป็น เขา้ ชม

พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะลํา้คา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้
ภาพเขี ยนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลโีอนาโด ดาวินซี่ , ปีกสัโซ , แรมบรนัด์ , แวนโก๊ะ ฯลฯ   จดัเป็น
พิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแหง่หนึ่ง 
รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่6 ปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํเดินทางสูเ่มืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof 
Palace) ท่ีสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอร ์  มหาราช พระตาํหนกัท่ีไดช่ื้อวา่เป็น Russian Versailles เป็น
พระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ดว้ยอุทยานนํา้พท่ีุพวยพุง่มาจากรูปป้ันสทีองและท่ีตา่งๆ มากกวา่ 100 แหง่ ดว้ย
สถาปัตยกรรมยคุทอง ทา่นจะต่ืนตาตื่นใจกบัประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง หอ้งหบัตา่งๆ ภายใน
พระราชวงัประดบัดว้ยทองคาํอรา่มเรอืงพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคณุคา่ทางประวติัศาสตรจ์นมิ
อาจประเมินคา่ได ้ สว่นภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนนํา้พอุนัตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวรซ์ายในฝรั่งเศส (โดยปกติแลว้ นํา้พใุนสวนจะไม่เปิดใหช้มในฤดหูนาว คือระหวา่งช่วงเดือน
ตลุาคม ถึง พฤษภาคม) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทบัในฤดรูอ้นของราชวงศ ์



และมีเหตกุารณส์าํคญัเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค .ศ.1917 พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศถ์กู
ควบคมุตวัจากกลุม่ของ คณะปฏิวติัซึ่งกลายเป็นประวติัศาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมืองพชุกิน้และราชวงศโ์รมา
นอฟท่ียาวนานกวา่ 200 ปี นาํเขา้ ชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพชุกิน้วิลเลจ 
(Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนาํเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตวั
อาคารทาสฟีา้สดใส มีหลงัคารูปโดมสทีองสกุปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะหอ้ง
อาํพนั  (Amber Room)  ท่ีทกุทา่นจะตอ้งประทบัใจ อิสระใหท้า่นเดินชมสวนอนัรม่รื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส  
และชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 

 
คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรสัเซีย ในพระราชวงันิโคลสั (Nicholas Palace)  ท่ีมีช่ือเสยีงใน

การแสดง การเตน้ราํ การรอ้งเพลง การแตง่กายชุดประจาํชาติ  ตามเผา่ตา่งๆ ซึ่งทา่นจะสนกุสนาน และ
ประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมีบรกิารอาหารวา่ง อาทิเช่น ไขป่ลาคารเ์วียร ์ , ไขป่ลาเซลมอน , แชมเปญ ,    
วอดกา้ เป็นตน้ 

ที่พัก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่7 
มหาวิหารเซนตไ์อแซค – ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – ถนนเนฟสกี ้-  
Outlet - สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 นาํเขา้ชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารที่สวยงามท่ีสดุ และ
ใหญ่เป็นลาํดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัด์ิสทิธ์ิแหง่นี ้
เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอยา่งมาก เน่ืองจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถกูถลม่ดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไป
ทัง้เมือง แตม่หาวิหารเซ็นตไ์อแซคแหง่นี ้จากนัน้นําเข้าชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul 

Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคมุขงันกัโทษทางการเมืองเป็นปอ้มปราการท่ีสรา้งขึน้พรอ้มๆ กบันครเซ็นตปี์
เตอรส์เบิรก์ ปัจจุบนัใชเ้ป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศโ์รมานอฟทกุพระองค ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสรา้งขึน้บนบรเิวณท่ีพระเจา้อ

เลก็ซานเดอรท่ี์ 2 ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งเพื่ อเป็นอนสุรณแ์ดพ่ระบิดา นาํ
ทา่นชอ้ปป้ิงท่ีถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนนยา่นการคา้
สายหลกัในเซนทปี์เตอรเ์บิรก์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ นําท่านเดินทางสู่ Outlet 

Village Pulkovo ใหเ้วลาทา่นอิสระเลอืกซือ้สนิคา้มากมาย อาทิ เช่น  ADIDAS, MICHAEL KORS ,BOSS, 
UNDER ARMOUR ,FURLA, GUESS, NEW BALANCE ,LACOSTE, NIKE, PUMA, TOMMY HILFIGER, 
CALVIN KLEIN  , LEVI'S, SAMSONITE ฯลฯ 

18.00 น. สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
23.25 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่  EK 176 

* คณะเดินทางวนัท่ี 24-31 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 23.55 น. ถึงดไูบ เวลา 06.50 น. * 
 

วันที ่8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.35 น. ถึงสนามบินดไูบ นาํทา่นเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ่ 
09.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 372 

 * คณะเดินทางวนัท่ี 24-31 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. * 
* คณะเดินทางวนัท่ี 26 พ.ค.-02 มิ.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.* 

18.40 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 
****************************************************************************************************** 

 

 

 



 

ราคาแนะนาํเพยีง  
รัสเซีย in Train 8 วัน 5 คืน  

[มอสโคว ์- ซารก์อรส์ - เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

24 – 31 ม.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,100.- 4,900.- 

05 – 12 มี.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,100.- 4,900.- 

16 – 23 มี.ค. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,100.- 4,900.- 

24 – 31 มี.ค. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,100.- 4,900.- 

30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,100.- 4,900.- 

07 – 14 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 36,100.- 4,900.- 

10 – 17 เม.ย. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 37,100.- 4,900.- 

11 – 18 เม.ย. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 37,100.- 4,900.- 

26 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,100.- 5,900.- 

02 – 09 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 36,100.- 5,900.- 

26 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

01 – 08 มิ.ย. 63 68,900.- 68,900.- 68,900.- 48,100.- 12,900.- 

23 – 30 มิ.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

01 – 08 ก.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,100.- 6,900.- 

14 – 21 ก.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 6,900.- 

21 – 28 ก.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,100.- 6,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 

 



 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2.        สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3.        หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
  ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  เพิม่เตมิกบั

ทางบรษัิทได ้** 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา  
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (36 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
 

เงือ่นไขการชาํระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้ มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน /3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่
มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


