
 
 

 

ทัวร์รัสเซีย 8 วัน 5 คืน เท่ียวมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พระราชวังเครมลิน 
จัตุรัสแดง พระราชวังฤดูร้อน  น่ังรถไฟ          รหสัทวัร ์  WD10092562104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

•  เที่ยว : สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์-โบสถ์อัสสัมชัญ -
พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีแชมเบอร์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-พระราชวังแคท
เทอรีน-พระราชวังฤดูร้อน-ป้อมปีเตอร์และปอล-มหาวิหารเซนต์ไอแซค -โบสถ์หยดเลอืด 

•  ช้อป : ถนนอารบัต-ตลาดอิสไมโลโว่-ห้างสรรพสินค้ากุม-หลกักิโลเมตรที่0หน้าจัตุรัสแดง 

•  กิน : เมนูอาหารพื้นเมือง-เมนูอาหารจีน 

•  พิเศษ : น่ังรถไฟความเร็วสูงSapsan 
 

39,900  
เร่ิมตน้  

บาท/ 



 

 

 

20.35 น.           พร้อมกันที ่: สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.35 น.           ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan 

Air เที่ยวบินที่ W5 050 

 

 

 

03.50 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง) 

07.30 น.          ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน 

Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 084 

09.35 น.          เดินทางถึงสนามบินวนูโคโว   น าท่านเดินทางสู่ : กรุงมอสโค 

กรุงมอสโก หรือ มอสโคว เป็นเมืองหลวงของรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทาง
ของประเทศ โดยต้ังอยู่ใกล้แม่น ้ามัสกวา ซ่ึงมอสโกถือเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป ส าหรับใครทีรั่กการถ่ายภาพ
ไม่ว่าจะถ่ายเองหรือเป็นแบบให้ถ่าย จะต้องปล้ืมเม่ือได้มาเยือนกรุงมอสโก เพราะที่นี่มีอาคารสถาปัตยกรรมสวยงามสดใสและมี
เอกลักษณ์ พร้อมกับบรรยากาศแสนโรแมนติก รับรองเลยว่าได้รัวชัตเตอร์ โพสท่ากันจนเม่ือยเลยล่ะ 

                                                         น าท่านเดินทางสู่ : ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล 

 

 

 

 

 

 

DAY 

1 

DAY 

2 



สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรือ เลนิน ฮิลล์ เป็นสถานที่ที่ "วลาดิเมียร์ เลนิน" ผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ผู้ทรงอิทธิพลของ
รัสเซีย ใช้เป็นที่พักอาศัยในอดีต ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว เปิดให้ผู้คนได้ขึน้มาเยี่ยมชมบ้าน
หลังเก่าของเลนิน สามารถมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควท่ีอยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด ถือเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยสุด
ในมอสโคว 

                                                               น าท่านสู่ : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิหาร แซงต์ ซาเวียร์ เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติฝร่ังเศส ต้ังอยู่ทางทางตอนใต้ของประเทศ เป็นโบสถ์คาทอลิกสไตล์สไตล์กอธิค
และนีโอโกธิค สร้างต้ังแต่ศตวรรษที่5–17 สถานทีร่วบรวมสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ภายนอกและภายในตกแต่งอย่างวิจิตร
อย่างงดงาม ทั้งประตูวิหารแกะสลัก แท่นบูชาและแท่นท าพิธี ถือเป็นโบสถ์ศักดิ์สิทธ์ิของชาวเลโบเดอโพรวองซ์ 

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

                  น าท่านเดินทางสู่ : สถานีรถไฟใต้ดิน มอสโก 

รถไฟฟ้าใต้ดิน กรุงมอสโก ส่ิงก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ มีประวัติศาสตร์ ความเป็น
ชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนั้นมีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟ
ระย้า เคร่ืองแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีต สวยงาม เชิญหากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้ พลาดไม่ได้ มาสัมผัส
นั่งรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก แห่งประเทศรัสเซีย 

                                           

 

  อิสระช้อปป้ิง : ถนนอารบัต 



ถนนอารบัต เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. ในใจกลางกรุงมอสโก เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของท่ีระลึก 
ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ ฯลฯ และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่น
ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 

ค ่า            อิสระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พัก           COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

               น าท่านเดินทางสู่ : เมือง ซาร์กอส 

เมืองซาร์กอร์ส เป็นเมืองท่ีพบโดยการแสวงบุญของนักบุญเซอร์เกอเยฟ โปสาด หรือเซอร์เจียส แห่งราโดเนซในปีค.ศ.1354 
ต้ังอยู่ห่างจากเมืองมอสโก 70ก.ม. เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ต้ังของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการ
วาดภาพไอคอน 

                                                        น าท่านเดินทางสู่ : โบสถ์อัสสัมชัญ มอสโก 

 

 

 

 

 

 

 

โบสถ์อัสสัมชัญ ต้ังอยู่ที่กรุงมอสโก สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเม่ือปี ค.ศ.1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหาร
แห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน,วังพระเจ้าซาร์,หอระฆัง ต้องการสร้างให้เหมือนหอระฆังที่
จัตุรัสวิหารแห่งพระ ราชวังเคลมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าคือสูงถึง 98 เมตร,เสาหินโอบิลลิสก์ และบ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิ 

DAY 

3 



เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

                  

                 น าท่านเดินทางสู่ : วหิารทรินิตี ้

 

                 น าท่านเดินทางสู่ : กรุงมอสโค 

กรุงมอสโก หรือ มอสโคว เป็นเมืองหลวงของรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทาง
ของประเทศ โดยต้ังอยู่ใกล้แม่น ้ามัสกวา ซ่ึงมอสโกถือเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป ส าหรับใครทีรั่กการถ่ายภาพ
ไม่ว่าจะถ่ายเองหรือเป็นแบบให้ถ่าย จะต้องปล้ืมเม่ือได้มาเยือนกรุงมอสโก เพราะที่นี่มีอาคารสถาปัตยกรรมสวยงามสดใสและมี
เอกลักษณ์ พร้อมกับบรรยากาศแสนโรแมนติก รับรองเลยว่าได้รัวชัตเตอร์ โพสท่ากันจนเม่ือยเลยล่ะ 

                                                          อิสระช้อปป้ิง : ตลาดอิสไมลอฟสกี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดของฝากและของท่ีระลึกที่ใหญ่ที่สุดของกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ที่คลาคล ่าไปด้วยผู้คนและสินค้าน่าซ้ือหา มีความ
สวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและมีชีวิตชีวายิ่งนัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ ใครมาที่มอสโคว์ ก็ไม่พลาดที่จะมา
เลือกช้อปป้ิงท่ีนี่ เชิญเลือกซ้ิอสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาว์ อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เคร่ืองประดับจากอ าพัน งานหัตถกรรม
พื้นบ้าน เป็นต้น 

ค ่า                บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

พัก               COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 



 

 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                                          น าท่านเดินทางสู่ : พระราชวังเครมลิน 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของรัสเซีย ต้ังอยู่บนเนื้อที่
กว่า 170ไร่ รอบล้อมด้วยก าแพงสีแดงและหอคอย ภายในมีปราสาท โบสถ์ วิหาร พิพิธภัณฑ์ คลังแสง อาวุธยุทธภัณฑ์ หอคอย 
ป้อมปราการ วิหาร โบสถ์อัสสัมชัญ หอสูง ยอดแหลม ประตูส าคัญ และโดมมากมาย มีก าแพงสูง 65ฟุต รอบพระราชวัง มีความ
ยาวเกือบ 3กิโลเมตร บรรดาหอคอย หอสูง โดม ป้อมปราการเหล่านี้ เม่ือแสงพระอาทิตย์สาดมาต้อง จะเห็นเป็นสีทอง เปล่งปล่ัง 
สวยงามมาก 

                    น าท่านเดินทางสู่ : มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล 

                    น าท่านเดินทางสู่ : พิพธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ 

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ร ่ารวยที่สุดของประเทศ เป็นสถานที่ที่ใช้เก็บรวบรวมศาสตราวุธขุมทรัพย์ 
เคร่ืองประดบัที่ได้จากการริบมาจากสงครามทั้งมงกุฎ, เพชรนิลจินดา และส่ิงของมีค่ามากมายมหาศาล รวมถึงเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์ของพระเจ้าซาร์ เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง น าท่านเข้าชมห้องมหาสมบัติของราชวงศ์รัสเซียน ที่เต็มไปด้วยเพชร
และอัญมณีมีค่ามากมาย ที่ห้อง The State Diamond Fund สถานทีเ่ก็บทรัพย์สินของแผ่นดิน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น
มหาอ านาจและความร ่ารวย 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

                    

DAY 

4 



                                                                      น าท่านสู่ : จัตุรัสแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                             น าท่านสู่ : มหาวิหารเซนต์บาซิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด ที่มีสีสันสวยงาม สดใส ใครๆ ก็ต้ังช่ือเล่นให้วิหารนี้ว่า 
“โบสถ์ลูกกวาด” สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ที่หลังจากสร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตา
ทั้งสองข้าง โดยค าส่ังของพระเจ้าอีวานที่ 4 หรือกษัตริย์อีวานผู้โหดร้าย ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก 
จึงมีค าส่ังให้ปูนบ าเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างส่ิงท่ีสวยงาม
กว่านี้ได้อีก 

                   



                                                             น าท่านชม : หอนาฬิกาซาวิเออร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้ังอยู่บนป้อมสปาสสกายา ท่ีมียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ท ามาจากทับทิมน ้าหนัก 20 ตัน ซ่ึง
พรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไว้เม่ือปี ค.ศ.1995 มีลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน ว่ากันว่าเม่ือก่อนนี้นาฬิกาเรือนนี้เดิน
ไม่ค่อยจะตรงเท่าไรนัก แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงจนนาฬิกาบนป้อมนี้ถูกใช้เป็นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว 

                                                                 น าท่านชม : อนุสรณ์สถานเลนิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุสรณ์สถานเลนิน เป็นที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ ต้ังอยู่บริเวณ
จตุรัสหน้าวังเครมลิน นับว่าเลนินเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตที่ยังมีคนนับถือ พรรคคอมมิวนิสต์ได้เปล่ียนช่ือเมือง
ส าคัญคือนครเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก มาเป็นเมืองเลนินกราดเม่ือ ค.ศ.1924 เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา แต่ได้กลับมาใช้ช่ือเดิมอีกหลังจาก
การล่มสลายของสหภาพโซเวียต 

                   



                  อิสระช้อปป้ิง : ห้างสรรพสินค้ากุม มอสโก 

ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่และใหญ่ทีสุ่ดในในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างในปี ค.ศ 1895 เป็นอาคารสูง3ช้ัน อาคารที่ออกแบบ
โดย Aleksander Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความ
สว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายถึง200ร้านค้า เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม 
มีความโดดเด่น จ าหน่ายสินค้าจ าพวกแบรนด์เนม เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของท่ีระลึก 

ค ่า               อิสระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ว 

พัก              COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

    

     

 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                    น าท่าน : สถานีรถไฟความเร็วสูง 

                                                   น าท่านน่ังรถไฟสู่ : เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองท่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชเม่ือคศ1703 เคยเป็นเมืองหลวงของ
รัสเซียเป็นเวลา206ปี อีกทั้งเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญเก่าแก่ที่สุด และได้รับการขนานนามว่า 'หน้าต่างของยุโรป' เน่ืองจาก

DAY 

5 



เป็นหนึ่งในเมืองท่ีสวยงาม มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรน า้เอกของทวีปยุโรป
ทางตอนเหนือ ปัจจุบัน เมืองนี้ เป็นที่เมืองสวยงามและรุ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรม ดุจดังราชินีแห่งยุโรปเหนือ และเป็นเมือง
มรดกโลกขององค์กรยูเนสโก 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

                                                                 น าท่านสู่ : เมือง พชุกิน้ 

หรือ เมืองพุชคิน หรือ ซาโก เซโล ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าเนวา ในเขตเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย เป็นเมืองท่ีมีสถานที่ส าคญัทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศหลายๆแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ พระราชวัง สวนสาธารณะ และอ่ืน ๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่ีมีพระราชวัง
ฤดูร้อนแคทเธอรีน มีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก ที่นี่ มีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึน้วันที่2เมย1917 พระเจ้านิโคลัสที2่ พร้อม
สมาชิกในราชวงศ์ถูกจับตัวจากกลุ่มของคณะปฏิวัติ กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดสุดท้ายในเมืองพุชกิน้และราชวงศ์โรมา
นอฟที่ยาวนานกว่า200ปี 

                                                            น าท่านชม : พระราชวังแคทเธอรีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชวังฤดรู้อนที่งดงามและมีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก สร้างขึน้สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ปีคศ1717-1723 เพื่อเป็นที่
พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที่1 มีสวนแห่งความสุขความทรงจ าและห้องภาพต่างๆด้วย
ศิลปะคลาสสิก มองด้านนอกพระราชวังนี้มีรูปทรงตึกคล้ายพระราชวงัฤดูหนาวของเซ้นต์ปีเตอร์เบิร์ก แต่ภายในเน้นตกแต่ง
ประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพแฟรสโก้ สวยงามทุกภาพ เชิญชมห้องอัมพัน เป็นสุดยอดงาน
ศิลป์ยุคศต18 ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์ 

ค ่า            บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

พัก           MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



                

 

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                                  น าท่านชม : พระราชวังฤดูร้อน เปโตรควาเรสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือ ปีเตอร์ฮอฟ ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช นิรมิตโดยศิลปินเอก ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง มีช่ือเสียงในด้านความ
งดงามของสถาปัตยกรรมและสวนน ้าพุใหญ่อลังการ แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดประเพณีแห่งสากล ความส าเร็จ ความกล้าหาญ
และความเก่งกาจ ด้วยตัวอย่างของกลุ่มสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและกลุ่มวิศวกรรมที่สอดสานความงามของศิลปะ
ผสมผสานอย่างลงตัว ระหว่างส่ิงท่ีสร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนุษย์และความงามของธรรมชาติ มีห้องต่างๆ มากมาย ประดับประดา
ไปด้วยจิตรกรรมสีทองเหลืองอร่าม ถือเป็นที่หนึ่งของความใหญ่โตสุดในรัสเซีย 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

                                                           น าท่านชม : ป้อมปีเตอร์แอนพอลล์ 

อยู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รัสเซีย เป็นจุดก าเนิดของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใช้ช่ือของนักบุญปีเตอร์และนักบุญปอล2 สาวกของ
พระผู้เป็นเจ้า สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเม่ือวันที่27พ.ค1703 เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก พื้นที่ดั้งเดิมเป็นที่อยู่อาศัย
ของพวกนอฟโกรอส ใช้เวลาสร้าง40วัน เพื่อป้องกันของทหารสวีเดน แต่เม่ือป้อมเสร็จไม่ได้ใช้งานเน่ืองจากทหารสวีเดนไม่ได้
รุกราน เคยใช้เป็นที่คุมขัง ซาร์เรวิช อเล็กซิส ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ มีหอระฆัง วิหารศักดิ์สิทธ์ิ หลุมฝังพระศพ
ของราชวงศ์โรมานอฟหลายพระองค์ 
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                                                            น าท่านชม : มหาวิหารเซนต์ไอแซค 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ได้ช่ือว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามสุดและใหญ่เป็นล าดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของท่ีท าการรัฐบาลกรุง
วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปที่ลานด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรูปปั้นแกะสลักของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 
ทรงม้า กับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อ านาจ และความ
ยุติธรรม 

                                                               

 

 

น าท่านชม : โบสถ์แห่งหยดเลอืด 

 

  อิสระช้อปป้ิง : ถนนเนฟสกี ้

ถนนเนฟกี ้เป็นที่รู้จักในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร 
เร่ิมต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว ส้ินสุดทีส่ถานนีรถไปมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดเด่น ในช่วงศตวรรษที่ 18-20 เป็น
ทั้งสถานที่ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่่องเที่ยวท่ีส าคญั 

ค ่า             อิสระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ว 

พัก           MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปูลโกโว 

10.50 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air 

เที่ยวบินที่ W5 1103 

16.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง) 

21.25 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบิน

ที่ W5 051 

 

 

 

07.45 น.        เดินทางกลับถึง : สนามบินสุวรรณภูมิ 
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เลือกวันที่เดินทางและ

กดจอง: 

      ผู้ใหญ่ 

      (พักคู่) 

     ผู้ใหญ่ 

   (พักเดี่ยว) 

     ผู้ใหญ่ 

  (พัก 3 คน) 

       เด็ก 

    (มีเตียง) 

      เด็ก 

 (ไม่มีเตียง)  

19 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 39,999 บาท 48,999 บาท 39,999 บาท 42,900 บาท 42,900 บาท 

26 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 39,999 บาท 48,999 บาท 39,999 บาท 42,900 บาท 42,900 บาท 

9 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 39,999 บาท 48,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 

16 พ.ย. 62 - 23พ.ย. 62 39,999 บาท 48,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 

23 พ.ย. 62 -30 พ.ย. 62 41,900 บาท 50,900 บาท 41,900 บาท 41,900 บาท 41,900 บาท 

30 พ.ย. 62 - 7 ธ.ค. 62 41,900 บาท 50,900 บาท 41,900 บาท 41,900 บาท 41,900 บาท 

7 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 42,900 บาท 51,900 บาท 42,900 บาท 42,900 บาท 42,900 บาท 

14 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 39,900 บาท 48,900 บาท 39,900 บาท 39,900 บาท 39,900 บาท 

3 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 39,999 บาท 48,999 บาท 39,999 บาท 42,900 บาท 42,900 บาท 

22 ม.ค. 63 – 29ม.ค. 63 39,999 บาท 48,999 บาท 39,999 บาท 42,900 บาท 42,900 บาท 

9 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 39,999 บาท 48,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 



เลือกวันที่เดินทางและ

กดจอง: 

      ผู้ใหญ่ 

      (พักคู่) 

     ผู้ใหญ่ 

   (พักเดี่ยว) 

     ผู้ใหญ่ 

  (พัก 3 คน) 

       เด็ก 

    (มีเตียง) 

      เด็ก 

 (ไม่มีเตียง)  

18 ก.พ. 63 - 25ก.พ. 63 39,999 บาท 48,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 

5 มี.ค. 63 -12 มี.ค. 63 41,900 บาท 50,900 บาท 41,900 บาท 41,900 บาท 41,900 บาท 

17 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 41,900 บาท 50,900 บาท 41,900 บาท 41,900 บาท 41,900 บาท 

7 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 42,900 บาท 51,900 บาท 42,900 บาท 42,900 บาท 42,900 บาท 

14 เม.ย.63 - 21 เม.ย.63 39,900 บาท 48,900 บาท 39,900 บาท 39,900 บาท 39,900 บาท 

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com     Line : wisdomworld.1 

 

ขอ้ตกลง & เง่ือนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

• ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง 
กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิง
ค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง อัตราค่าบริการระบุ 

mailto:wisdomworldandtravel@gmail.com


• ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ ลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยมี
น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ชิ้น) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากัด จ านวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ 

• ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้
โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

• ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

• ค่ามัคคุเทศก์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่
ไม่ได้ระบุในรายการ 

• ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 65 USD ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้น
เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนีท่้านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

• ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

• ค่าธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่
ละไฟล์ททีใ่ช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 

• ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว  

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
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