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รสัเซีย : มอสโคว-์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 8 วนั 5 คืน 

โดยสายการบิน Mahan Air (W5) 
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ตารางการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพ  - เตหะราน                                                                (-/-/-/) 

วนัที่สอง  มอสโคว-์พระราชวงัเครมลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร–์วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์ (B/L/D) 

วนัที่สาม  จตัรุสัแดง - มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM—ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล-ชมเซอรค์สั 

              ตกึ Ostankino Tower                                                                              (B/L/D/) 

วนัที่สี ่ METRO –ถนนอารบตั-ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล-IZMAILOVSKY MARKET               (B/L/D)           

วนัที่หา้        SAPSAN EXPRESS TRAIN - จตัรุสัแดง - มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM      (B/L/D) 

                 รบัประทานม้ืออาหารสุดหรูท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป  ตึก Ostankino Tower 

วนัที่หก       พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   

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

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

วนัที่แปด     กรุงเทพ ฯ 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

10-17 มิ.ย.62 

22-29 ก.ค.62 

19-26 ส.ค.62 

49,999.- 48,999.- 47,999.- 9,500.- 

23-30 ก.ย.62 48,888.- 47,888.- 46,999.- 8,000.- 
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19.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สาย

การบิน Mahan Air เคานเ์ตอร ์Sประต ู8 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและ

เอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

 

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

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

03.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเตหะรานเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

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

09.45 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  

น าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ให้

สรา้งเพ่ือใชป้้องกนัศตัรู ในอดีต

เป็ น เพี ย ง ป้ อม ป ราก าร ไม้

ธรรมดา ท่ีเป็นเหมือนหวัใจของ

กรุงมอสโคว ตามความเช่ือของ

ชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตย์

ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า  ปั จ จุ บั น

พ ร ะ ร า ช วั ง เค ร ม ลิ น เ ป็ น

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

วนัที่สอง     มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน –พิพธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์–  

                   วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์                                                                            (B/L/D) 
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พิพิธภัณฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและ

ส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

จากน้ันเข ้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑ์น้ีเป็นสถานท่ีเก็บ

สมบติัล ้าค่ากวา่ 4,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ 

เคร่ืองป้องกันตัว หมวก เส้ือเกราะท่ี ใช้รบใน

สมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงขอ

งกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง 

จากน้ันชม โบสถ์อัสสัมชัญ  (ASSUMPTION) 

วิหารหลวงท่ีเก่าแก่ส าคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลิน 

โดยสรา้งทับลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใช้

ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, 

หอระฆงัพระเจา้อีวานและ ชมระฆงัยกัษท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก  

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร  ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.

1839 ใน ส มั ย พ ร ะ เจ้ า

ซาร์อ เล็กซานเดอร์ท่ี  1 

เพ่ื อเป็นอนุสรณ์ แห่ งชัย

ชนะและแสดงกตญัญุตาแด่

พ ระ เป็ น เจ้า ท่ี ท รงช่ วย

ปกป้องรัสเซียให้รอดพ้น

จากสงครามนโปเลียน โดย

ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 

ปี  แ ต่ ต่ อ ม า ใน ปี  ค .ศ .

1990 สตาลินผู้น าพรรค

คอมมิวนิสต์ในขณะน้ันไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท้ิ์งเพ่ือดดัแปลงเป็นสระว่ายน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.1994 

ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหม้ีการก่อสรา้งวิหารขึ้ นมาใหม่ดว้ยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซ่ึง

จ าลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารน้ีจึงกลบัมายืนหยดัท่ีเดิมอีกครั้งโดยสรา้งเสร็จสมบูรณแ์ละท าพิธี

เมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบนัวิหารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรมส าคญัระดบัชาติของรสัเซีย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 
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เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน เดินทาง สู่  จตัุรัสแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็น

จตุัรสัท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บ

ศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม 

สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้น

ช้ินตอกลงบนพื้ นจนกลายเป็นลานหินโมเสก

เป็นพ้ืนท่ีลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรสัแดง

น้ัน เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรสัเซีย 

สังเกตุไดจ้ากท่ีพ้ืนถนนจะมีสัญลักษณ์เป็น

วงกลม และภายในวงกลม น้ี เองก็จะมี

นักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ันและ

โยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตัวเองไปดา้นหลัง

เพ่ืออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร 

ท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไป

ดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

น าท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของกรุงมอสโคว 

ด้วยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม 

สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้ง

ดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งข้ึนโดยพระเจา้อีวาน

ท่ี  4  ( Ivan the Terrible) เพ่ื อ เป็นอ นุสรณ์

สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกล

ท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก

ปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดย

วนัทีส่าม    จตัรุสัแดง - มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM—ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล-ชมเซอรค์สั 

             ตึก Ostankino Tower                                                           (B/L/D) 
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สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเล่า

สืบต่อกนัวา่ พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จ

แก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกว่าน้ีได้

อีก การกระท าในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

กรุงมอสโก แต่มีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม  หรือ

อีกสถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความ

สวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรบัให ้

ผูท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและ

ภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคญัตั้งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม 

มีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าท่ีมี ช่ือมียี่ห ้อ 

เคร่ืองส าอางค ์น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

เที่ยง น าท่านไปยงัรา้น 7th HEAVEN RESTAURANT รบัประทานม้ืออาหารสุดหรูที่สูงที่สุดในยุโรป ท่านจะไดส้มัผสักบั

บรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว ์ระดบัความสูง 328 M. ณ ตกึ Ostankino Tower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของ

สตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง

ผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง 

ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมี
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บริการ ถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ จากน้ัน น าท่านกลบัสู่ท่ีพกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ 

จะน าท่านชมบลัเล่ต ์หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการรบัชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทัว่

โ ล ก ว่ า เ ป็ น ส ถ า นี

รถไฟ ฟ้ าใต้ดิน ท่ีสวย

ท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละ

สถานีจะมีการตกแต่งท่ี

แตก ต่างกัน  ในสมัย

สงครามโลกครั้ ง ท่ี  2 

สถานีรถไฟ ใต้ดิน ได้

กลายเป็นหลุมหลบภัย

ท่ี ดี ท่ี สุ ด เ พ ร า ะ มี

โค รงสร้า ง ท่ี แ ข็ งแ รง

รวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุด

ลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหวา่งสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใต้

ดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

จากน้ันใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินช็อปป้ิง ถนนอารบัต ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียง ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่

ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถัมภ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนน

อารบตัเป็นย่านท่ีพกัของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทศันียภาพ 

ของนครมอสโควท่ีอยู่เบ้ืองล่างไดโ้ดยทั้งหมด  จึงท าใหเ้ลนินผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา

วนัทีส่ี ่  METRO –ถนนอารบตั-ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล-IZMAILOVSKY MARKET    (B/L/D) 
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นกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมอสโคว ชมความ

สวยงามของอาคารหลกัของกรุงมอสโกมหาวิทยาลยัรฐั ในฮิลสแ์ปรโ์รว ์เป้นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและ

ใหญ่ ท่ี สุดในรัสเซีย  ได้รับการก่อตั้ งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในช่วงเวลา

น้ัน มหาวิทยาลยัท่ีไดร้บัการตั้งช่ือตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวท่ีสวย ท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคู่รกันิยมมา

ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

น าท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยูใ่กลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นท่ีมาของ

ช่ือ Izmailovsky ท่ีเป็นช่ือของตลาดนัดแห่งน้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรสัเซียท่ีน่าซ้ือหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็น

ตุ๊กตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั้นๆจากตวัใหญ่ไปจนเล็ก ในการซ้ือสินคา้จากรสัเซียควรระวงั

การซ้ือภาพวาดสีน ้ ามันเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเก่ียวขอ้งกับศาสนาไวใ้ห้มากๆ 

เน่ืองจากวา่มีกฏหมายหา้มน าของเก่าเหล่าน้ีออกนอกประเทศรสัเซีย  

     ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

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

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

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

จากมอสโควสู์่เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ท่ีมีความส าคัญต่อประวติัศาสตร์ของทั้ง

ประเทศรัสเซียและไทย เน่ืองจากในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 5 

พระองค์ได้เสด็จมาประทับท่ี น่ีขณะเป็นพระราช

อาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรป

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

เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มี

หอ้งมากถึง 1,050 หอ้ง มากถึง 3 ลา้นช้ิน ซ่ึงส่วน

ใหญ่จะเป็นภาพเขียน  
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(ภายในพระราชวงั ไมอ่นุญาตใหถ่้ายรูป ตอ้งฝากไวท่ี้เจา้หนา้ท่ี รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทาง เขา้ชมพระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ PETRODVORETS

หรือเปโตรควาเรสต ์ ตั้งอยูแ่ทบชานเมืองของ 

เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไมเ่หมือนใคร เกิดข้ึน

จากราชาปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็น

พระราชวงัท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน 

ท่ีช่ือวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง 

ทั้งสองท าคนละส่วนในพระราชวงัน้ีโดยตวั

ภายในพระราชวงัน้ันเป็นหนา้ท่ีหลกัของราส

เทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนส

ซองส ์"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 

10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไม้

แกะสลกัและภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน ้าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษา

นานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะ

จดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

St Petersburg  สรา้งในปี ค.ศ 1703 

เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือ

สวีเดน ด้วยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใช้

เป็นป้อมปราการในการป้องกันขา้ศึก

รุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสก้ี 

(Vasilievsky Island) ลั ก ษ ณ ะ เป็ น

รูปทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่อ

อิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์

( Peter-and-Paul-Fortress) เ ร่ิ ม

วนัที่หก    พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค   -   

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

 
 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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สรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 

1733 ตั้งช่ือวิหารแห่งน้ีเพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลดเ์พ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความ

สูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิง ก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและหา้มสรา้งส่ิงก่อสรา้งใดสูง

กว่า ภายในท าการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซ่ึงนับว่าแตกต่าง กบัโบสถค์ริสตอ์อรโ์ทดอกซท์ัว่ไปและวิหารแห่ง

น้ียงัเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองค์แรก จนกระทัง่ถึง

กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์

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

ทองเป็นเอกลักษณ์ ใน

อดีตวิหารเซนต์ไอแซค

เ ป็ น เ พี ย ง โ บ ส ถ์ ไ ม้

ธรรมดา ซ่ึงต่อมาได้รับ

การปรับปรุงเป็นโบสถ์

หิ น  และถูกสร้างใหม่

อย่างงดงามในสมัยพระ

เจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ี

ปรารถนาจะใหว้ิหารแห่ง

น้ี เป็ น วิห าร ท่ี มี ค วาม

ยิ่ ง ให ญ่ ท่ี สุ ด ขอ ง โล ก 

พระองคจึ์งทุ่มเททั้งก าลงัคน และก าลงัทรพัยอ์ย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผ่นปิดหนัก  รวม 

100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง  

40 ปี ปัจจุบนัวิหารเซนตไ์อแซคไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก 

น าท่านถ่ายรูปกับ  ( Bronze horseman statue peter great) เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์

สเบิรก์ ติดกบัแม่น ้าเนวา ดา้นหน้าของโบสถเ์ซ็นไอแซค ซ่ึงก่อสรา้งเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 

ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกท่ีได้ ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne 

Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  
น าท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือ

รัสเซียนาวี ได้ช่ือว่าเป็นเรือรบท่ี

เก่าแก่ท่ี สุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือ

ลาดตระเวนท่ีรับใช้ชาวรัสเซียมา

ยาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรัสเซีย

กับญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  

เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 

และ 2 รวมถึงใชย้ิงปืนเป็นสญัญาณ
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การเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวท่ีเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ในการปฏิวติัสงัคมนิยมท่ีน าโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 

และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซาร์นิโคลสัท่ี 2 พรอ้มราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายงัพิธีบรมราชาภิเษกรชักาลท่ี 6 ในปี 

ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยน ้า 

น าท่ านชม The Cathedral of the Resurrection เรียก เล่นๆว่า  โบสถ์หยด เลือด  SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในปี 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ีสอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะ

กษัตริย์พระองค์ต่อไปจึงสรา้ง

โบสถ์น้ีขึ้ น เป็นอนุสรณ์  เป็น

โบ ส ถ์ อั น ง ด ง าม ท่ี อ ยู่ ข ้ า ง

คลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ้ น

ตามบัญชาของ “พระเจา้อเล็ก

ซ า น เด อ ร์ ท่ี  3” เ พ่ื อ เ ป็ น

อนุสรณ์แด่พระบิดาคือ “พระ

เจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2” ซ่ึงถูก

ลอบปลงพระชนม์ในบริเวณท่ี

สรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นยอดของโบสถ์มี

ความสูง 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   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่ AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ไดเ้วลาอ าลาเมือง เซนตปี์เตอร ์  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน  

10.50 น. เหิรฟ้าสู ่เตหะราน โดยสายการบิน Mahan Airเที่ยวบินที่ W5-1103 

16.30 น. เดินทางถึงสนามบินเตหะราน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

22.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Airเที่ยวบินที่ W5-051 

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

วนัที่เจด็    เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ -เตหะราน -กรุงเทพ ฯ       

  (-/-/-) 

วนัที่แปด    กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต  า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเตมิ ตามความเหมาะสม 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์ 

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง 

 ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

 หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่า

ตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ  านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้านเปิด  

  หอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินกาตาร ์ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือ

ขึ้ นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัราน้ีรวม               

ค่าตัว๋เคร่ืองระหวา่งประเทศชั้นประหยดั ECONOMY CLASS ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊//รวมภาษีสนามบิน และ

ธรรมเนียมเช้ือเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด     

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
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ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

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

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯ จะชดใชค่้าสินไหม 

     ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

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 

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

รวมทิป 54 USD /ท่าน/ทริป 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินตามที่เกิดข้ึนจริง ณ สายการบินนั้นๆ 

หากตัว๋เคร่ืองบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

 

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

กรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  
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รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หนา้งานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไม

วา่กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และเมื่อตัว๋ออก

มาแลว้ จะไมส่ามารถ เปล่ียนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการ

จองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษทั เอสทดีี ทราเวล 
  59 หมู ่7 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

                    โทร: 029630414; 0924054546; 0863218269 

ใบอนุญาตเลขท่ี  11/08708 
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ช่องทางติดต่อ 
หากมีขอ้สงสัยใดๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่วยเหลือและส ารองท่ีนัง่ ท่ีท่านติดต่อได ้ตลอดเวลาท าการ
บริษทัฯระหวา่งเวลา 10.00-18.00 น. ของวนัจนัทร์-วนัศุกร์ และ เวลา 10.00-17.00 น. ของวนัเสาร์ วนัอาทิตยห์ยดุท า
การ ไดท้างหมายเลขโทรศพัท ์02-963-0414 หรือ 092-405-4546 และทาง 
 Line Official : @vap6919t (ท าการตลอดเวลา) 
ช่องทางการจ่ายเงิน 

 
ธนาคารกรุงไทย  
ช่ือบญัชี : บริษทัศรีไทยเดิม กรุ๊ป. จ  ากดั(สาขาปากเกร็ด) 
เลขบญัชี : 123-0-18724-3 

 
ธนาคารกสิกรไทย 
ช่ือบญัชี บริษทั ศรีไทยเดิม กรุ๊ป จ ากดั(สาขาถนนรัชดา-หว้ยขวาง)   
เลขท่ีบญัชี : 089-1113-23-4 

 


