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NT278
ทวัรร์ัสเซยี มอสโคว ์เซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ 8 วัน 5 คนื (W5)
ทัวรรั์สเซยี , 8 วัน 5 คนื ,

IZMAILOVO DELTA  , AZUMUT MURMANSK HOTEL

มอสโคว ์- ซากอรส์ - พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์แีชมเบอร ์- วหิารเซ็นต ์เดอซารเ์วยีร ์
จตัุรสัแดง - มหาวหิารเซนตบ์าซลิ - GUM - ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ - ตกึ Ostankino Tower - ชมเซอรค์สั

METRO - ถนนอารบตั - ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ - IZMAILOVSKY MARKET - โบสถห์ยดเลอืด
SAPSAN EXPRESS - เซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดูหนาว - เรอืรบหลวงออโรรา่

พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์- มหาวหิารเซนตไ์อแซค - Bronze horseman

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - มอสโคว ์- เตหะราน

19.30 น.
คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 สายการบนิ Mahan Air เคานเ์ตอร ์S
ประต ู8 ซงึมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยอํานวยความสะดวกเรืองสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแกท่า่น

22.35 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเตหะราน โดย สายการบนิ Mahan Air เทยีวบนิท ีW5-050 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)



วนัท ี2
มอสโคว ์- ซากอรส์ - พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์แีชมเบอร ์- วหิารเซ็นต ์เดอซารเ์วยีร ์

03.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงเตหะราน เพอืแวะเปลยีนเครือง

07.30 น.
เหนิฟ้าสู ่มอสโคว ์โดย สายการบนิ Mahan Air เทยีวบนิท ีW5-084

09.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสนามบนิวนูโคโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี

นําทา่นเดนิทางมุ่งหนา้ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว ์สู ่เมอืงซากอรส์ ซงึหา่งจากตัวมอสโควไ์ปประมาณ 70 กโิลเมตร ใชเ้วลา 1.30
ชวัโมง ซงึเป็นทตัีงของศาสนสถานทใีหญ่ทสีดุและเกา่แกท่สีดุในครสิตศ์ตวรรษท ี14-17 เป็นทแีสวงบญุของประเทศ
เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะการรอ้งเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆท์มีบีาทหลวงและนักศกึษาจํานวนนับรอ้ยคน

เดนิทางไปยัง เซอรก์าเยฟโปสาด (Sergiev Posad) หรือ ซารก์อส(Zagorsk) อกีหนงึเมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของแควน้มอสโก
(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี โดยตัวเมอืงนันตังอยู่หา่งจากกรุงมอสโควไ์ปทางทศิตะวันออกประมาณ 70 กโิลเมตร
เป็นเมอืงทอ่งเทยีวทมีคีวามโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซงึมมีาตังแตส่มัย ศตวรรษท ี15-18 เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด
ยังมชีอืเสยีงในเรืองของอารามออรโ์ธดอกซ ์(Orthodox) ซงึเป็นกลุม่สถาปัตยกรรมของทรนิติ ีเซอรก์อิุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra)
ทไีดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน 1993 อกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin) สรา้งขนึในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกมุารแหง่นครเคยีฟ เจา้ชายยูร ิโดลโกรูกี
มรัีบสงัใหส้รา้งเพอืใชป้้องกันศัตรู ในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทเีป็นเหมอืนหัวใจของกรุงมอสโคว
ตามความเชอืของชาวรัสเซยีเครมลนิคอืทสีถติยข์องพระเจา้ ปัจจบัุนพระราชวังเครมลนิเป็นพพิธิภัณฑ ์และทตัีงสถานทสํีาคัญหลายแหง่ เชน่
สภาคองเกรส วหิารตา่ง  ๆหอระฆังของอวีานมหาราชและสงิกอ่สรา้งอนืๆอกีมากมาย

จากนันเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์แีชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ทอียู่ในบรเิวณพระราชวังเครมลนิ
พพิธิภัณฑนี์เป็นสถานทเีก็บสมบัตลิ ้าํคา่กวา่ 4,000 ชนิ เชน่ ศาสตราวธุตา่ง  ๆเครืองป้องกันตัว หมวก เสอืเกราะทใีชร้บในสมรภมู ิเครือง เงนิ ทอง
เพชรพลอยเครืองทรงของกษัตยิพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซงึหาดไูดย้ากยงิ

จากนันชม โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION) วหิารหลวงทเีกา่แกสํ่าคัญและใหญ่ทสีดุในเครมลนิ โดยสรา้งทับลงบนโบสถไ์มเ้กา่ทมีมีากอ่นแลว้
ใชใ้นการประกอบพธิรีาชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจา้อวีานและ ชมระฆังยักษ์ทใีหญ่ทสีดุในโลก

นําทา่นชม วหิารเซ็นต ์เดอซารเ์วยีร ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.1839
ในสมัยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ ี1
เพอืเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะและแสดงกตัญ ตุาแดพ่ระเป็นเจา้ททีรงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน
โดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี แตต่อ่มาในปี ค.ศ.1990
สตาลนิผูนํ้าพรรคคอมมวินสิตใ์นขณะนันไดส้งัใหท้บุโบสถท์งิเพอืดัดแปลงเป็นสระวา่ยน ้าํทใีหญ่ทสีดุในโลกจนเมอืปีค.ศ.1994 ประธานาธบิดี
บอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมัตใิหม้กีารกอ่สรา้งวหิารขนึมาใหม่ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทังประเทศ ซงึจําลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์
วหิารนีจงึกลับมายืนหยัดทเีดมิอกีครังโดยสรา้งเสร็จสมบรูณ์และทําพธิเีมอืวันท ี19 สงิหาคม ค.ศ.2000
ปัจจบัุนวหิารนีใชใ้นการประกอบพธิกีรรมสําคัญระดับชาตขิองรัสเซยี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
IZMAILOVO DELTA หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนตบ์าซลิ - GUM - ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ - ตกึ Ostankino Tower - ชมเซอรค์สั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



จากนันเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ซงึเป็นสถานทสํีาคัญตังอยู่กลางใจเมอืงของมอสโควเป็นจัตรัุสทสีวยงามทสีดุในโลก
เป็นสถานทเีก็บศพเลนนิศาสดาของประเทศสงัคมนยิม สรา้งดว้ยหนิแกรนติ และหนิอ่อน
นับลา้นชนิตอกลงบนพนืจนกลายเป็นลานหนิโมเสกเป็นพนืทลีานกวา้ง ทางดา้นหนา้จัตรัุสแดงนัน เป็นทตัีงของกโิลเมตรทศีนูยข์องรัสเซยี
สงัเกตไุดจ้ากทพีนืถนนจะมสีญัลักษณ์เป็นวงกลม
และภายในวงกลมนีเองก็จะมนัีกทอ่งเทยีวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนันและโยนเศษเหรียญขา้มไหลตั่วเองไปดา้นหลังเพอือธษิฐานใหไ้ดก้ลับมาทมีอสโควอกีครัง
ลานกวา้งของจัตรัุสแดงนีมพีนืทกีวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนา้ทเีป็นสถานทจัีดงานสําคัญ  ๆตา่ง  ๆของรัสเซยีมาหลายยุคหลายสมัย
บรเิวณจัตรัุสแดงยังประกอบไปดว้ยสถานททีอ่งเทยีวอนื  ๆรายรอบอกีมากมายเชน่ พระราชวังเครมลนิ พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรรั์สเซยี

นําทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้คูก่ับ มหาวหิารเซนตบ์าซลิ (ST. BASIL’S CATHEDRAL)
หนงึสถาปัตยกรรมทกีลายเป็นสญัลักษณ์สําคัญของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงทมีลัีกษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สสีนัสดใส ตัง ตระหงา่นสงา่งาม
ขนาบขา้งดว้ยกําแพงเครมลนิ สรา้งขนึโดยพระเจา้อวีานท ี4 (Ivan the Terrible)
เพอืเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลทเีมอืงคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขมีานานหลายรอ้ยปี
ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรืองเลา่สบืตอ่กันวา่
พระเจา้อวีานท ี4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแหง่นีมากจงึมคํีาสงัใหป้นูบําเหน็จแกส่ถาปนกิผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทังสอง
เพอืไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้นสามารถสรา้งสงิทสีวยงามกวา่นีไดอ้กี การกระทําในครังนันของพระเจา้อวีานท ี4 จงึเป็นทมีาของสมญานามอวีานมหาโหด

จากนันนําทา่น ชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ณ หา้งสรรพสนิคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสนิคา้ทเีกา่แกท่สีดุในกรุงมอสโก
แตม่ชีอืเสยีงในเรืองของสนิคา้อันมใีหเ้ลอืกซอืกัน อย่างหลากหลายชนดิ หา้งสรรพสนิคา้กมุ
หรืออกีสถนทหีนงึทมีสีถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืงนี หา้งสรรพสนิคา้กมุ กอ่สรา้งขนึในปีค.ศ. 1895
มคีวามสวยงามและโดดเดน่มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชนั มรีา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายสําหรับให ้
ผูท้เีดนิทางหรือผูท้ชีอบการชอ้ปปิงถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แตส่นิคา้ทนีีอาจจะมทัีงรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกทดีหูรูหราโอ่อ่า
และทสํีาคัญตังอยู่บรเิวณลานกวา้งในย่านจตรัุสแดงหา้งสรรพสนิคา้กมู
มกีารจําหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภคและบรโิภคเชน่ เสอืผา้ ของใชใ้นครัวเรือน สนิคา้ทมีชีอืมยีีหอ้ เครืองสําอางค ์น ้าํหอม
และสนิคา้ทเีป็นประเภทของทรีะลกึ ซงึมใีหเ้ลอืกกันอย่างหลากหลายทเีดยีว

เทยีง
นําทา่นไปยงัรา้น 7th HEAVEN RESTAURANT รบัประทานมอือาหารสดุหรูทสีงูทสีดุในยุโรป
ทา่นจะไดส้มัผสักบับรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว ์ระดบัความสงู 328 M. ณ ตกึ Ostankino Tower

บา่ย
นําทา่นชม เซอรค์สั (Russian Circus) การแสดงของสตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี
การแสดงจะม ี2 ชว่ง ชว่งละ 45 นาท ีและพักอกี 15 นาท ีระหวา่งพักจะมบีรกิาร ถ่ายรูปกับสตัวต์า่งๆ
(ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบรษัิทฯจะนําทา่นชมบัลเลต่ ์หรือ ชมการแสดงท ีYAR RESTAURANT)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
IZMAILOVO DELTA หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
METRO - ถนนอารบตั - ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ - IZMAILOVSKY MARKET

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว (METRO) ทังนีขนึอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดนิทางวันนันๆ
สถานีรถไฟใตด้นิ สรา้งขนึในปี ค.ศ.1931 โดยไดรั้บการยกย่องจากทัวโลกวา่เป็นสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทสีวยทสีดุในโลก
ซงึในแตล่ะสถานีจะมกีารตกแตง่ทแีตกตา่งกัน ในสมัยสงครามโลกครังท ี2
สถานีรถไฟใตด้นิไดก้ลายเป็นหลมุหลบภัยทดีทีสีดุเพราะมโีครงสรา้งทแีข็งแรงรวมทังการกอ่สรา้งทขีดุลงลกึไปถงึใตด้นิหลาย 10 เมตร
และบางสถานียังเป็นทบัีญชาการระหวา่งสงครามอกีดว้ย ในปัจจบัุนรถไฟใตด้นิทกีรุงมอสโควมถีงึ 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทังหมด 260
ก.ม.

จากนันใหเ้วลาอสิระทกุทา่นเดนิชอ้ปปิง ถนนอารบตั ถนนคนเดนิทมีชีอืเสยีง ชอืถนนนีปรากฏมาตังแตศ่ตวรรษ ท ี15 ในอดตีเป็นทอียู่ของชนชนั
ขนุนางและศลิปินทมีผีูอุ้ปถัมภต์อ่มาในสมัยสหภาพโซเวยีตถนนอารบัตเป็นย่านทพัีกของสมาชกิระดับสงูของพรรคคอมมวินสิตปั์จจบัุนถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดนิทมีชีอืเสยีงทสีดุของรัสเซยี
เป็นแหลง่ของศลิปินจติรกร รา้นขายของทรีะลกึ รา้นกาแฟ ฯลฯ

เทยีง



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นขนึสู ่ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ หรือ เนนิเขานกกระจอก เป็นบรเิวณทมีองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควทอียู่เบอืงลา่งไดโ้ดยทังหมด
จงึทําใหเ้ลนนิผูนํ้าพรรคคอมมวินสิตใ์นอดตีเลอืกเนนิเขานกกระจอกแหง่นีเป็นทตัีงบา้นพักของตน
ปัจจบัุนพนืทดัีงกลา่วเป็นทตัีงของมหาวทิยาลัยมอสโคว ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวทิยาลัยรัฐ ในฮลิสแ์ปรโ์รว์
เป้นมหาวทิยาลัยทเีกา่แกท่สีดุและใหญ่ทสีดุในรัสเซยี ไดรั้บการกอ่ตังขนึในปี 1755 โดยมคิาอลิซอฟ นักวชิาการรัสเซยีในชว่งเวลานัน
มหาวทิยาลัยทไีดรั้บการตังชอืตามเขาในปี 1940 และเป็นจดุชมววิทสีวย ทสีดุในมอสโคว ทคีูรั่กนยิมมาถ่ายภาพแตง่งาน
รวมถงึเป็นจดุทนัีกทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

นําทา่นเดนิทางสู ่IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตังอยู่ใกลก้ับ Izmailovo Royal Estate จงึเป็นทมีาของชอื Izmailovsky
ทเีป็นชอืของตลาดนัดแหง่นีนันเอง ของทรีะลกึจากรัสเซยีทน่ีาซอืหาก็ม ีตุก๊ตาแม่ลกูดก
เป็นตุก๊ตาไมเ้ขยีนลวดลายสวยงามและซอ้นกันเป็นชนัๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก
**ในการซอืสนิคา้จากรัสเซยีควรระวังการซอืภาพวาดสนี ้าํมันเกา่  ๆและงานทองเหลอืงงานศลิปะโบราณทเีกยีวขอ้งกับศาสนาไวใ้หม้ากๆ
เนืองจากวา่มกีฏหมายหา้มนําของเกา่เหลา่นีออกนอกประเทศรัสเซยี 

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
IZMAILOVO DELTA หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
มอสโคว ์- SAPSAN EXPRESS - เซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดหูนาว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟ

..... น.
ออกเดนิทางโดย รถไฟดว่น SAPSAN EXPRESS TRAIN จาก มอสโคว ์สู ่เซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (ตารางเดนิรถอาจมกีารเปลยีนแปลง
กรุณาตรวจสอบกับหัวหนา้ทัวรอ์กีครัง)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดหูนาว HERMITAGE MUSEUM ทมีคีวามสําคัญตอ่ประวัตศิาสตรข์องทังประเทศรัสเซยีและไทย
เนืองจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท ี5
พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทับทนีีขณะเป็นพระราชอาคันตกุะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440
พพิธิภัณฑแ์หง่นีถอืเป็นหนงึในพพิธิภัณฑท์ใีหญ่และเกา่แกท่สีดุในโลก มหีอ้งมากถงึ 1,050 หอ้ง มากถงึ 3 ลา้นชนิ ซงึสว่นใหญ่จะเป็นภาพเขยีน
(ภายในพระราชวัง ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูป ตอ้งฝากไวท้เีจา้หนา้ท ีรวมถงึสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
AZUMUT @ST.PETERBURED หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์- มหาวหิารเซนตไ์อแซค - Bronze horseman - เรอืรบหลวงออโรรา่ -
โบสถห์ยดเลอืด 

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มอีกีชอืหนงึเรียกวา่ เปโตรควาเรสต ์ตังอยู่แทบชานเมอืงของ
เป็นพระราชวังทสีวยงามไม่เหมอืนใคร เกดิขนึจากราชาปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวังทถีูกนริมติโดยศลิปินเอกในสมัยนัน



ทชีอืวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลล ีและเลอ บรอง
ทังสองทําคนละสว่นในพระราชวังนีโดยตัวภายในพระราชวังนันเป็นหนา้ทหีลักของราสเทรลลทีอีอกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส์
"บารอค"และคลาสสกิ พระเจา้ปีเตอร ์หมายมันปันมอืกับพระราชวังนีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถงึ 10 ปี
ราสเทรลลบีรรจงสรา้งพระราชวังอย่างปราณีตเนน้การตกแตง่ภายใน เลอืกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลักและภาพวาดสนี ้าํมันเป็นหลัก
และภายนอกพระราชวังก็ยังมสีวนน ้าํพอัุนตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ ์อสิระตามอัธยาศัยใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทรีะลกึ (ในกรณี พระราช
Peterhof ปิด ทางทัวรจ์ะจัดหาสถานททีอ่งเทยีวอนืทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนา้ทัวรอ์กีครัง)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นสงิกอ่สรา้งแรกสดุของเมอืง St Petersburg สรา้งในปี ค.ศ 1703
เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศลิปะแบบบารอกเพอืใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกันขา้ศกึรุกราน ตังอยู่บน เกาะวาซลิเยฟสกี
(Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลยีม กําแพงเป็นหนิกอ่อฐิ สว่นวหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress)
เรมิสรา้งขนึเมอืปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรา้งเสร็จในวันท ี29 มถิุนายน ค.ศ 1733
ตังชอืวหิารแหง่นีเพอืเป็นเกยีรตแิดนั่กบญุปีเตอร ์และนักบญุปอลดเ์พอืเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสงูของยอดแหลมคอื 122.5 เมตร
ในอดตีเป็นสงิ กอ่สรา้งทสีงูทสีดุของเมอืงและหา้มสรา้งสงิกอ่สรา้งใดสงูกวา่ ภายในทําการตกแตง่ดว้ยศลิปะบารอกซงึนับวา่แตกตา่ง
กับโบสถค์รสิตอ์อรโ์ทดอกซทั์วไปและวหิารแหง่นียังเป็นทเีก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เรมิตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก
จนกระทังถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศ์

นําทา่นชมภายใน มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปี ค.ศ. 1712 โดยมโีดมทองเป็นเอกลักษณ์
ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา ซงึตอ่มาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถห์นิ
และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี1 ทปีรารถนาจะใหว้หิารแหง่นีเป็นวหิารทมีคีวามยงิใหญ่ทสีดุของโลก
พระองคจ์งึทุม่เททังกําลังคน และกําลังทรัพยอ์ย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชท้องคําแผน่ปิดหนัก รวม 100 กโิลกรัม
ภายในวหิารประดับประดาดว้ยหนิอ่อน, และมาลาไคทห์ลากส ีซงึใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี
ปัจจบัุนวหิารเซนตไ์อแซคไดรั้บการยกย่องวา่เป็นวหิารทรงโดมทใีหญ่เป็นอันดับ 3 ทงีดงามทสีดุในโลก

นําทา่นถ่ายรูปกับ Bronze horseman statue peter great เป็นอนุสาวรียแ์หง่แรกของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ ตดิกับแม่น ้าํเนวา
ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซ็นไอแซค ซงึกอ่สรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตรยิพ์ระองคแ์รกทไีด ้ขนานนามวา่ “มหาราช”
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรังเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช

นําทา่นสู ่ทา่เรอืพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกับ เรอืรบหลวงออโรรา่ (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซยีนาวี
ไดช้อืวา่เป็นเรือรบทเีกา่แกท่สีดุในรัสเซยี โดยเป็นเรือลาดตระเวนทรัีบใชช้าวรัสเซยีมายาวนาน ตังแตค่รังสงครามรัสเซยีกับญปีุ่ นในปี ค.ศ. 1904
-1905 เคยร่วมรบในสงครามโลกครังท ี1 และ 2 รวมถงึใชย้งิปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยดึพระราชวังฤดหูนาวทเีซ็นตปี์เตอรส์เบริก์
ในการปฏวัิตสิงัคมนยิมทนํีาโดยเลนนิ เมอืปี ค.ศ.1917 และยังเป็นเรือทโีดยสารซารน์โิคลัสท ี2 พรอ้มราชนกิลุคนอนืๆ
มายังพธิบีรมราชาภเิษกรัชกาลท ี6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจบัุนเรือออโรร่าไดป้ลดประจําการ กลายเป็นพพิธิภัณฑล์อยน ้าํ

นําทา่นชม โบสถห์ยดเลอืด (SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL) ในปี 1881หลังเหตโุศกนาฎกรรมทพีระเจา้อเล็กซานเดอรท์สีอง
ถูกวางระเบดิปลดิชพีโดยผูก้อ่การรา้ย บตุรชายในฐานะกษัตรยิพ์ระองคต์อ่ไปจงึสรา้งโบสถนี์ขนึเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถอั์นงดงามทอียู่ขา้งคลอง
Griboyedov โดยสรา้งขนึตามบัญชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี3” เพอืเป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิาคอื “พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี2”
ซงึถูกลอบปลงพระชนมใ์นบรเิวณทสีรา้งโบสถนี์ขนึยอดของโบสถม์คีวามสงู 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ทสีนิพระชนม ์ภายในสามารถจคุนไดถ้งึ
1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกวา่ 24 ปี ภายในการตกแตง่ดว้ยงาน “โมเสก” ทมีคีวามละเอยีด ประณีต งดงาม โดยใชห้นิอ่อนหลากสี
ประดับประดาดา้นใน คงลักษณะศลิปะรัสเซยีในยุคศตวรรษท1ี7 แบบโบสถท์รงหัวหอม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
AZUMUT @ST.PETERBURED หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี7
เซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ - เตหะราน - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ



10.50 น.
เหนิฟ้าสู ่เตหะราน โดย สายการบนิ Mahan Air เทยีวบนิท ีW5-1103

16.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเตหะราน เพอืแวะเปลยีนเครือง

22.10 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิ Mahan Air เทยีวบนิท ีW5-051

วนัท ี8
กรุงเทพมหานคร

07.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรร์สัเซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 14:25 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรร์สัเซยี

คา่ทัวรร์วม

• คา่ตวัเครอืงระหวา่งประเทศชันประหยัด ECONOMY CL ASS ทรีะบุวันเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊//รวมภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชอืเพลงิ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ คา่น ้าํมนัและการประกนัภยัทางอากาศ

• คา่โรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ทรีะบุในรายการ/ระดบัเดยีวกนั

• แจกน ้าํดมืวันละ 1 ขวด

• คา่อาหารและคา่บัตรผา่นประตเูขา้ชมสถานทตีา่งๆตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่มคัคเุทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ
(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเท่านัน” เงอืนไขตามกรมธรรม)์

• คา่ประกนัอบุติเิหตสุาํหรบัเดก็ทมีอีายตุ่าํกวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปี ทางบรษัิทประกนัฯ จะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครงึหนงึของสญัญาฯ)

คา่ทัวรไ์มร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ นอกเหนอืรายการ

• คา่พนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 3 เหรญี USD /ทา่น X 6 วนั = 18 USD

• คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 2 เหรยีญ USD/ทา่น X 6 วนั= 12 USD

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย 3 เหรญี USD/ทา่น X 8 วนั = 24 USD
รวมทปิ 54 USD /ทา่น/ทรปิ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
• งวดท  ี1 : สาํรองทนัีงจ่าย 15,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทางทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• งวดท  ี2 :ชําระยอดสว่นทเีหลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน

• หากไมช่ําระคา่ใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจํา บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ ณ วันนัน ทไีมส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจําหอ้งพกั
เป็นตน้)

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเตม็จํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (TRP) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่านเปิดหอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL
จะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้



• กระเป๋าเดนิทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครอืง สายการบนิการบนิไทย ใหท้่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry)
น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 ก.ก.1ใบ

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

•  ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิตามทเีกดิขนึจรงิ ณ สายการบนินันๆ

• หากตวัเครอืงบนิมกีารออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่นสามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

หมายเหตุ

•  บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 25 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิ

• ในกรณทีผีูโ้ดยสารอยูต่า่งจังหวัดหากมกีารออกบัตรโดยสารรถทัวร ์,รถไฟ
หรอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศกรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯทราบทุกครงักอ่นทําการออกตวัทุกประเภทมฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายทเีกดิขนึในกรณทีทีัวรม์กีารยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลยีนแปลงเทยีวบนิ

• รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศ
หรอืเหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯจะคาํนงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• โปรแกรมอาจเปลยีนแปลงสถานทไีดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรอืเหตฉุกุเฉนิตา่งๆ ขนึอยู ่ณ หนา้งานนันๆ

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้
ไมว่า่จํานวนทังหมดหรอืบางสว่น

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย

• ในกรณรีะหวา่งการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบตนเอง ในกรณ ีเปลยีนเครอืงและทรพัยส์นิของตนเอง

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธ ิการใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไมวา่กรณใีดๆทางบรษิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• ภาพทใีชใ้นการประกอบการทําโปรแกรมใชเ้พอืความเขา้ใจในมมุมองสถานทที่องเทยีว ภาพใชเ้พอืการโฆษณาเท่านัน

• เนอืงจากแตล่ะสายการบนิมกีฎเกณฑท์ตีา่งกนั โดยสายการบนิ มกีฎในการออกตวักอ่นเดนิทาง 21 วัน และเมอืตวัออกมาแลว้ จะไมส่ามารถ
เปลยีนชอืหรอืยกเลกิการเดนิทางหรอื REFUND ตวัได ้

• หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางและมหีนา้ทเีหลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้

• ** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิ **

• **ในกรณทีผีูโ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทเีกยีวขอ้งกบัวนัเดนิทางททีา่นไดท้ําการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ
กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ททีราบ กอ่นการชําระเงนิคา่ตวัดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณ*ี*
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