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Best Museum of Wooden Architecture in Russia 
รัสเซยี – เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 10 วัน 7 คนื  

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562 

 
เร่ิมต้นเพียง  65,900.- 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์ 

วนัท่ี 3. พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเมอรี่ – จตัรุสัแดง – วหิารเซนทบ์าซิล – อิสระชอ้ปปิง้หา้ง GUM - มอสโคว ์ 

วนัท่ี 4  ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลีทรนิิตี ้ - โบสถอ์สัสมัชญั - สถานีรถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์- รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรือแมน่ า้ใจกลางกรุงมอส

โคว ์– มอสโคว ์

วนัท่ี 5. IZMAILOVO  MARKET - พพิธิภณัฑอ์วกาศ – วหิารเซนตซ์าเวียร ์- อิสระชอ้ปปิง้ถนนอารบตั – ละครสตัว ์- รถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาส

สูเ่ซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

วนัท่ี 6. แวะถ่ายรูปโบสถห์ยดเลือด – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ – เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 

วนัท่ี 7. พพิธิภณัฑส์ถาปัตยกรรมไม ้– อิสระชอ้ปปิง้ถนนเนฟสกี ้– เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 
วนัท่ี 8. มหาวหิารเซนทไ์อแซค – ปอ้มปีเตอรแ์อนดพ์อล – พระราชวงัแคทเธอรีน -  ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 

วนัท่ี 9. พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัยซููปอฟ – สนามบนิ 

วนัท่ี 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์ เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
** คณะออกเดินทางวนัท่ี 05-14 ธ.ค. 62 นดัหมายเวลา 21.30 น. ** 
 

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

 ** คณะออกเดินทางวนัท่ี 05-14 ธ.ค. 62 ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบิน EK 385 เวลา 01.05 น. ถึงดไูบ เวลา 
05.00 น. ** 

06.55 น. ถึงสนามบินดไูบ น าทา่นเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ่ 
09.35 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์ โดยสายการบินอิมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 133 

 ** คณะออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 26 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 09.15 น. ถึงกรุงมอสโคว ์เวลา 13.45 น. ** 
13.50 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ น าเดินทางสูเ่นินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ี
สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมัยสตา
ลิน นอกจากนีย้งัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตัง้อยู่เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้และ
ตอ่รองราคาไดด้ว้ย  

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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ที่พัก เข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่3 
พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑอ์ารเมอรี ่– จัตุรัสแดง – วิหารเซนทบ์า
ซิล – อิสระช้อปป้ิงห้าง GUM - มอสโคว ์ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 

การศกึษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแน่นท่ีสดุในยุโรป น าท่านเขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี
ประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสูจ่ัตุรสัวิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถท่ี์ส  าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส  าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้
ซารท์ุกพระองค ์จากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่
ท่ีสดุในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหว่างการหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระ
เจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซน์ า้หนกั 40 ตัน 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์ัสสมัชัญจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเขา้ชมพิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี 

(The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุของรสัเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี่ 
ในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสดุของรสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 
14  ถึงช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบติั
ของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหรา่น 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
บ่าย น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณส์  าคญัในประวติัศาสตรข์อง

รสัเซียไม่วา่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมัยคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนีใ้ช้จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บรเิวณโดยรอบของจตัรุสัแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมที่สวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหาร
เซนตบ์าซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะ
รสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา 
เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น า้หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์  ามา
ประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ
เมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหนา่ยสนิคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องส  าอาง น า้หอม และราคาค่อนขา้ง
แพง ชมอนสุรณส์ถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้
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ครอบอยู ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ที่พัก 
 

เข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่4 
ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ - โบสถอั์สสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุง
มอสโคว ์- รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น ้าใจกลางกรุงมอสโคว ์
– มอสโคว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูเ่มืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็น

ท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ิของ
ประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์
ชมโบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายใน
ตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนกับุญเซอรเ์จียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของ
ท่าน ประชาชนท่ีศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอ์ัสสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) โบสถท่ี์มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมัยพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559 -1585 
เลยีนแบบมหาวิหารอสัสมัชัญท่ีจตุรสัวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนกับุญ มีแท่นส  าหรบัประกอบ
พิธีของพระสังฆราชและท่ีส  าหรบันักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
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ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงัท่ีจัตุรสัวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ีสงูกว่าชมบ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel 

Over the Well)  ท่ีซึมขึน้มาเองตามธรรมชาติน าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือไดว้่ามีความ
สวยงามมากท่ีสดุในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของ
สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้  าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมที่น  ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ี
สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า 
ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก  

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือไดว้่ามีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก ดว้ยความโดดเด่นทาง

สถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟา้ใตดิ้นมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสดุ
ท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้  าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็น
ลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะ
สื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก น าท่านเดินทาง
กลบัสู่กรุงมอสโคว ์แลว้น าท่านเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้ม
ถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน
สงครามนโปเลยีน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี  

ค ่า น าทา่น สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไป
ตามแม่น ้า Moskva ดื่มด ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น  า้เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์นา่ประทบัใจ 
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ที่พัก เข้าสู่ทีพ่ัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
IZMAILOVO MARKET - พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนตซ์าเวียร์ - 
อิสระช้อปป้ิงถนนอารบัต – ละครสัตว ์- รถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาสสู่
เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง

นานาชนิด ในราคาท่ีถกูท่ีสดุ อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตา แม่ลกูดก, ผา้คลมุไหล,่ อ าพนั, ของท่ีระลกึต่างๆ 
และอ่ืนๆอีกมากมาย น าทา่นสูเ่ขา้พิพิธภณัฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการ
จดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภณัฑแ์ห่งนี ้จะจัดแสดง
เก่ียวกบัอวกาศ จกัรวาล ระบบสรุยิะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับอวกาศของรสัเซีย พรอ้มดว้ย
ประวติัศาสตรแ์ละการพฒันาของการเดินทางขึน้สูอ่วกาศและดวงจันทรต์ัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งจัดแสดง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกอ้นหินจากดวงจันทร ์ชุดอวกาศ ชิน้ส่วนยานอวกาศ รวมทัง้สนุัขท่ีเคยขึน้ไปในอวกาศ 
และ อีกมากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหา
วิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์หง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เม่ือปี ค.ศ.1812 
โดยพระเจ้าซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใช้เวลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี  จากนัน้น าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat 

Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลกึ รา้น
นั่งเลน่ รา้นอาหารมากมาย และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวก
อีกดว้ย 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชมการแสดงละครสัตว ์(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 น าท่านน่ังรถไฟจากสู่นครเซนทปี์เตอรเ์บิรก์ด้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาส (First class)  
** การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จดุที่จอดรถกับตวัสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้า
ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งท่านจ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าที่
อาจจะสูญหายได้ ** 
 

วันที ่6 แวะถ่ายรูปโบสถห์ยดเลือด – พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ – เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นถ่ายรูปกบัโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสรา้งขึน้บนบรเิวณท่ีพระเจา้อเลก็
ซานเดอรท่ี์ 2 ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งเพื่อเป็นอนสุรณแ์ดพ่ระบิดา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 

หอ้ง สถานท่ีแหง่นีเ้คยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซียของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรี
ไทย-รสัเซีย   ปัจจุบนัพระราชวงันีไ้ดถ้กูใชเ้ป็น เขา้ชมพิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum)  ท่ีเก็บ
รวบรวมงานศิลปะล า้ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด 
ดาวินซี่, ปีกสัโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแหง่หนึ่ง 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่7 
พพิธิภัณฑส์ถาปัตยกรรมไม้ – อิสระช้อปป้ิงถนนเนฟสกี ้– เซนตปี์เตอร์
เบิรก์ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมพิพิธภัณฑส์ถาปัตยกรรมไม้(the Museum of Wooden Architecture)ท่ีรวบรวมอาคารไม้

โบราณจากสถานท่ีตา่งๆของประเทศรสัเซีย มารกัษาไวร้วมกนัในลกัษณะของพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ท่านจะได้
ชมเห็นความเก่าแก่ และรับรูว้ิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวรัสเซียโบราณ จากอาคารไม้แต่ละหลังท่ีไม่
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เหมือนกัน เช่น โบสถห์อสวดมนต ์บา้นชาวนาผูมี้ฐานะ บา้นชาวนาผูย้ากจน ยุง้ขา้ว บ่อน า้ กังหนัลม บา้น
สองชัน้ท่ีหาไดย้ากในสมยัโบราณ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นตอ่ไปยงั ถนนชอ้ปป้ิง เนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนน

ยา่นการคา้สายหลกัในเซนทปี์เตอรเ์บิรก์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่8 
มหาวิหารเซนทไ์อแซค – ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – พระราชวังแคทเธอ
รีน -  ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเขา้ชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสดุ และ

ใหญ่เป็นล  าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิแห่งนี ้
เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอยา่งมาก จากนัน้น าเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) 
ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นท่ีคุมขงันักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการท่ีสรา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซ็นตปี์เตอร์
สเบิรก์ ปัจจุบนัใชเ้ป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ ์โรมานอฟทกุพระองค ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วิลเลจ (Pushkin Village) ดว้ย

สถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มี
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หลงัคารูปโดมสทีองสกุปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  
ท่ีทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระใหท้่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรือช้อปป้ิงสินค้า
พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีช่ือเสียง

ในการแสดง การเตน้ร  า การรอ้งเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และ
ประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมีบรกิารอาหารวา่ง อาทิเช่น ไขป่ลาคารเ์วียร ,์ ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้
อดกา้ เป็นตน้ 

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่9 พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังยูซูปอฟ – สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสูเ่มืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof 

Palace) ท่ีสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระต าหนกัท่ีไดช่ื้อวา่เป็น Russian Versailles เป็น
พระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ดว้ยอุทยานน า้พท่ีุพวยพุง่มาจากรูปป้ันสทีองและท่ีตา่งๆ มากกวา่ 100 แหง่ ดว้ย
สถาปัตยกรรมยคุทอง ทา่นจะต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง หอ้งหบัตา่งๆ ภายใน
พระราชวงัประดบัดว้ยทองค าอรา่มเรอืงพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคณุคา่ทางประวติัศาสตรจ์นมิ
อาจประเมินคา่ได ้สว่นภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนน า้พอุนัตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรั่งเศส 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  10  Best Museum of Wooden Architecture in Russia 10 วนั 7 คืน BY EK                                    [GQ3DME-EK016]                                   

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัยูซูปอฟ (Moika Palace หรือ Yusupov Palace) อดีตวงัเก่า สรา้งขึน้มาตัง้แตปี่ 

1770 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Jean – Baptiste Vallin de la Mothe ก่อนจะตกทอดมาเป็นวงัแหง่เจา้ชาย
ยซููฟ ในปี 1917 วงัแหง่นีไ้ดเ้ป็นท่ีวางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน (Grigori Yefimovich Rasputin) 
ปัจจุบนัพระราชวงัภายในมีจ าลองเหตกุารณด์ว้ยหุน่ขีผ้ึง้ เพื่อใหน้กัทอ่งเท่ียวไดเ้ห็นบรรยากาศในวนัลอบ
สงัหารรสัปติูน ผูโ้คนบลัลงักพ์ระเจา้ซา่รนิ์โคลสัท่ี 2 และค าสาปอนัหนา้พิศวง ท่ีไม่มีใครหาค าตอบได ้

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
23.55 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรสต ์เที่ยวบินที่  EK 176 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 21 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 23.25 น. ถึงดไูบ เวลา 06.35 น. ** 
  

วันที ่10 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น. ถึงสนามบินดไูบ น าทา่นเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ่ 
09.40 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 372 

 ** คณะเดินทางวนัท่ี 21-30 ต.ค., 26 ต.ค.-04 พ.ย., 09-18 พ.ย., 28 พ.ย.-07 ธ.ค., 05-14 ธ.ค. และ 30 ธ.ค.
62-08 ม.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ** 
** คณะเดินทางวนัท่ี 29 พ.ย.-08 ธ.ค.62 ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี EK 370 เวลา 08.55 น. ถึงกรุงเทพฯ 
เวลา 18.05  น. ** 

19.15 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ Best Museum of Wooden Architecture in Russia 
รัสเซีย – เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

09-18 ต.ค. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 5,900.- 
21 – 30 ต.ค. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 5,900.- 

26 ต.ค.-04 พ.ย. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 5,900.- 
09 – 18 พ.ย 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 46,900.- 5,900.- 

28 พ.ย.-07 ธ.ค. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 5,900.- 
29 พ.ย.-08 ธ.ค. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 5,900.- 

05 - 14 ธ.ค. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 5,900.- 
30 ธ.ค. 62-08 ม.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 53,900.- 9,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.        สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั
นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3.        หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวั
ของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
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3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
  ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกับทาง

บรษัิทได ้** 
 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% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่น า้หนกั

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (48 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   
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2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ื อน
การเดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจ้าหนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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