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NT441
ทวัรแ์กรนดร์ัสเซยี มอสโคว ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ ซากรอสค ์8 วัน 5 คนื (HY)
ทัวรรั์สเซยี , 10 วัน 7 คนื ,

Okhtinskaya Hotel  , Maxima Hotel

ทาซเคน้ท ์เนนิเขาพอคลอนนายา่ | เลนนิฮลิล ์| สถานรีถไฟใตด้นิ | ยา่นถนนอาราบทั | โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี|
มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์

การแสดงละครสตัว ์| จตัุรสัแดง | วหิารเซนตบ์าซลิ | ตลาดอสิเมลอฟสก ี| พระราชวงัเครมลนิ | โบสถอ์สัสมัชญั |
โบสถอ์นันนัซเิอชนั

 โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ | หอระฆงัอวีาน | พพิธิภณัฑอ์ารม์เมอรร์ ี| หา้งกุม | สถานรีถไฟMoscow Leningradsky
Station 

พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ | อนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงมา้ | มหาวหิารคาซานสก ี| พชุกนิ |
พระราชวงัฤดูรอ้นแคทเธอรนี 

Outlet Village Pulkovo | ปีเตอรฮ์อฟ | พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรวาเรส | มหาวหิารเซนตไ์อแซค | โบสถห์ยดเลอืด 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ทาซเคน้ท์

20.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4แถว Q เคานเ์ตอร ์สายการบนิอซุเบกสิถานแอรไ์ลน์



(HY)ประตทูางเขา้ท ี7 โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง

23.00 น.
ออกเดนิทาง จากกรุงเทพฯ สู ่กรุงทาซเคน้ท ์โดยเทยีวบนิท ีHY534 (บนิประมาณ 6.50 ชม./รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครืองบนิ)

วนัท ี2
ทาซเคน้ท ์- มอสโคว์

03.45 น.
เดนิทางมาถงึสนามบนิ เมอืงทาซเคน้ท ์(เพอืเปลยีนเครืองบนิ)

07.15 น.
ออกเดนิทางจาก เมอืงทาซเคน้ท ์สูก่รุงมอสโคว ์โดยเทยีวบนิท ีHY603 (รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครืองบนิ)

09.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโดโมเดโดโว/กรุงมอสโคว ์นําทา่นผา่นขันตอนตรวจคนเขา้เมอืง และรับกระเป๋าสมัภาระ 
กรุงมอสโคว ์(Moscow) ถูกสรา้งขนึมาเมอืปี ค.ศ.1147 โดยเจา้ชายยูร ิโคลโกรูก ีซงึเป็นตน้ราชวงศรั์สเซยี
เมอืงนีตังอยู่บนเนนิเขารมิฝังแม่น ้าํมอสโคว ์และมกีารสรา้งป้อมปราการตา่งๆมากมายเพอืเป็นการป้องกัน และเอาไวต้อ่ตา้นขา้ศกึทรีุกราน
ป้อมปราการเหลา่นีทเีป็นจดุเรมิตน้ของพระราชวังเครมลนิทมีชีอืเสยีง และเป็นสญัลักษณ์ของรัสเซยี เพราะคําวา่ เครมลนิ หมายถงึ ป้อมปราการ 

นําทา่นไปยัง เนนิเขาพอคลอนนายา่ (Poklonnaya Hill) เป็นเนนิเขาทมีคีวามสงูอกีแหง่หนงึในมอสโคว ์ซงึพนืทแีหง่นีมคีวามสงูประมาณ 172
เมตร ซงึถูกแบง่ออกเป็นสองสว่นโดยแม่น ้าํเซทัน และตอ่มายอดสงูของเนนิเขาดา้นหนงึไดถู้กทําลายลงไปในปี ค.ศ.1987 และในปี ค.ศ.1936
พนืทแีหง่นีก็ไดก้ลายเป็นสว่นหนงึของกรุงมอสโควแ์ละไดถู้กนํามาทําการปฏสิงัขรณ์เป็นสวนอนุสรณ์สถานแหง่ชยัชนะ
ทปีระดับไปดว้ยซากรถถังและยานพาหนะทถีูกใชใ้นสงครามโลกครังท ี2 

จากนัน นําทา่นไปชมความสวยงามของกรุงมอสโคว ์จาก เลนนิฮลิลห์รอืเนนิเขานกกระจอก (Sparrow Hill
)ซงึตังอยู่บนยอดเขาและเป็นทตัีงบา้นพักของเลนนิผูนํ้าในอดตี
ซงึเป็นจดุชมววิทสีวยงามมากสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควท์อียู่เบอืงลา่งไดโ้ดยทัวตลอด
และสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทสีรา้งในสมัยสตาลนิ ซงึทา่นสามารถถ่ายรูปกับหนงึในเจ็ดตกึทใีกลท้สีดุ คอื
มหาวทิยาลัยมอสโควท์เีป็นมหาวทิยาลัยทเีกา่แกท่สีดุในรัสเซยี สรา้งในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราช

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นไปชม สถานรีถไฟใตด้นิ เป็นสถาปัตยกรรมทถีูกสรา้งขนึอย่างประณีตมคีวามงดงามและสวยทสีดุในโลก
สถานีรถไฟใตด้นิเป็นสงิกอ่สรา้งทชีาวรัสเซยีสามารถอวดชาวตา่งชาตใิหเ้ห็นถงึความยงิใหญ่ ประวัตศิาสตร์
ความเป็นชาตนิยิมและวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม การตกแตง่ของแตล่ะสถานีแตกตา่งกันดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครืองแกว้ หนิแกรนติ
หนิอ่อน 

จากนัน นําทา่นไปสู ่ยา่นถนนอาราบทั (Arabat Road) ซงึเป็นแหลง่ชอ๊ปปิงสําหรับนักทอ่งเทยีว เป็นถนนคนเดนิ เป็นทังย่านการคา้
ทมีคีวามยาวประมาณ 1 กม. ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการชมสนิคา้พนืเมอืง
เลอืกซอืของฝากตามอัธยาศัยทรีา้นคา้ของทรีะลกึ รา้นนังเลน่ อาท ิแมคโดนัล สตารบั์คฮารด์ร็อคคาเฟต ์และมศีลิปินมานังวาดรูปเหมอืน
รูปลอ้เลยีน ศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวก

19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
MaximaHotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
มอสโคว ์- ซากรอสค ์- มอสโคว์

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.00 น.



นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงซากรอสค ์(Zagorsk) ซงึตังอยู่ทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือหา่งจากกรุงมอสโควป์ระมาณ 75 กม. ซากรอสค์
เป็นเมอืงโบราณซงึเป็นทตัีงของอาณาจักรทางศาสนาครสิตน์กิายออรโ์ธดอ๊กซอั์นยงิใหญ่ และเกา่แกท่สีดุตังแตศ่ตวรรษท ี14-17
ในทางความเชอืและศรัทธา ซงึถอืวา่เป็นดนิแดนอันศักดสิทิธแ์ละยังเป็นทแีสวงบญุของชาวรัสเซยี มวีทิยาลัยสอนศลิปะ
สอนการรอ้งเพลงทางดา้นศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน และยังม ีวทิยาลัยสงฆท์มีบีาทหลวงและนักศกึษาทางดา้นศาสนา
เมอืงนีไดม้กีารเปลยีนชอืหลายครัง ชอื โพซาด (Posad/1782) เซอรเ์กยีฟ (Sergiev/1919) ซากรอสค ์(Sagorsk/1930) เซอรเ์กยีฟ โพซาด
(SergievPosad/1992)

นําทา่นเขา้ชม โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี(Holy Trinity Monastery) ซงึเป็นโบสถแ์หง่แรกของเมอืงทมียีอดโดมหัวหอมสทีอง
ชมความยงิใหญ่ภายในวหิารทถีูกตกแตง่ดว้ยเงนิและทองอย่างวจิติรตระการตาดว้ยภาพเฟรสโกแ้ละภาพไอคอน
และยังมโีลงศพของนักบญุเซอรเ์จยีส (St. Sergius) ทภีายในบรรจกุระดกูของทา่นไว ้
ชมพพิธิภัณฑท์ไีดเ้ก็บรวบรวมเครืองใชต้า่งๆทมีคีา่มากมายของนักบวชในสมัยกอ่นทใีชต้บแตง่
ซงึในปัจจบัุนนีไดเ้ป็นโรงเรียนสอนศาสนาสําหรับนักบวชตา่งๆ

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
จากนัน นําทา่นเดนิทางกลับ กรุงมอสโคว ์

นําทา่นไปยัง ตลาดอสิเมลอฟสก ี(Izmailovsky
Market)ซงึเป็นตลาดทจํีาหน่ายของทรีะลกึและงานศลิปหัตถกรรมทใีหญ่และสวยงามทสีดุในมอสโคว์
ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ทสีวยงามในราคาย่อมเยา เชน่ ตุก๊ตาแม่ลกูอ่อน เครืองหัตถกรรมลายครามทสีวยงาม เครืองประดับตา่ง  ๆมากมาย
ฯ 

นําทา่นชม มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ตังอยู่ตดิกับแม่น ้าํมอสโคว ์เป็นวหิารโดมทองคําทใีหญ่ทสีดุของรัสเซยีมอียู่ดว้ยกัน 5 โดม
ตัวอาคารเป็นสขีาว ถูกสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ทรัีสเซยีชนะกองทัพนโปเลยีน สามารถจคุนได ้10,000 คน

17.30 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจนี

19.00 น.
ชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ไีม่ควรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ มา้ ฯลฯ รวมทังมายากล กายกรมไตล่วด
และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 บาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีนอกจากนัน
ยังมบีรกิารถ่ายรูปกับสตัวต์า่ง  ๆและมขีองทรีะลกึสําหรับเด็ก  ๆเครืองดมื ขนม ไอศกรีม ใหซ้อืหาไปทานระหวา่งนังชมการแสดงอกีดว้ย

22.30 น.
นําทา่นกลับโรงแรมทพัีก

ทพีกั
MaximaHotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
มอสโคว์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน นําทา่นชม พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin)ทตัีงอยู่บนชายฝังของแม่น ้าํมอสโควแ์ละแม่น ้าํเนกลนินายา
สรา้งขนึเพอืเป็นทปีระทับของพระเจา้ซารผ์ูค้รองเมอืงทกุพระองค ์กระทังยุคของซารปี์เตอรม์หาราช ไดท้รงยา้ยไปอยู่ทเีซนตปี์เตอรเ์บริก์
ปัจจบัุนเป็นทปีระชมุของรัฐบาลและทรัีบรองแขกระดับประมุขของประเทศ

นําทา่นสู ่จตัรุสัวหิารถา่ยรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซเิอชนั โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอวีาน
และเขา้ชมดา้นในโบสถอั์สสมัชญัซงึเป็นโบสถท์สํีาคัญใชใ้นงานพธิกีรรมทสํีาคัญ เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซาร์
และพระเจา้แผน่ดนิทกุพระองค ์สรา้งในปีค.ศ. 1475 - 1479 โดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน สถาปัตยกรรมภายนอกประกอบดว้ยโดม 9 ยอด
ภายในมศีลิปะภาพวาดแบบเฟรสโกบนผนังจดุศนูยก์ลางของโบสถจ์ะมปีระตสูวรรค ์รูปภาพไอคอน 5 ชนั เป็นภาพประวัตขิองพระเยซู
ภาพของพระแม่มาเรีย พระบตุร พระจติ ภาพของนักบญุททํีาความดซีงึภายหลังจากเสยีชวีติไดไ้ปอยู่บนสวรรค์



นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารม์เมอรร์ ีพพิธิภัณฑท์เีกา่แกท่สีดุของรัสเซยี เรมิสรา้งตามพระบัญชาของพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี1
เพอืใชเ้ป็นทเีก็บของสะสมของเจา้ชายมัสโคว ีในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี14 – 15 กอ่นทจีะสรา้งอาคารแหง่ใหม่นี
เพอืเป็นสถานทรีวบรวมทรัพยส์มบัตทิลี ้าํคา่ซงึใชใ้นงานพระราชพธิตีา่ง  ๆเหรียญกลา้หาญ คลังแสง งานโลหะตดิทอง
และงานลวดลายประดับเสน้สายในชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี19 ทังทจัีดซอืหรือไดรั้บเป็นเครืองบรรณาการจากมติรประเทศ
ตอ่มาไดเ้ปลยีนเป็นพพิธิภัณฑห์ลวง ในปัจจบัุนเป็นสถานทเีก็บสะสมของมคีา่ทดีทีสีดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษท ี14
ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเป็นหนงึในสามพพิธิภัณฑท์เีก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผน่ดนิทสีมบรูณ์แบบ ซงึอกี 2
แหง่อยู่ทอัีงกฤษ และอหิร่าน

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชม จตัรุสัแดง (Red Square)ซงึเป็นจัตรัุสทสีวยงามทสีดุในโลก ซงึถูกสรา้งดว้ยหนิแกรนติและหนิอ่อนนับเป็นลา้นชนิทตีอกลงไปบนพนื
จนกลายเป็นลานกวา้งใจกลางเมอืง ทเีป็นเวทขีองเหตกุารณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี ไม่วา่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา
หรือการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี17 นอกจากนันยังเป็นสถานทเีก็บศพของเลนนิ
ในปัจจบัุนใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคัญ  ๆเชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันทรีะลกึถงึสงครามโลกครังท ี2
บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงจะเป็นทตัีงของกลุม่สถาปัตยกรรมทสีวยงาม 

นําทา่นถ่ายภาพกับ วหิารเซนตบ์าซลิ (St.Basilika Church)ซงึถอืวา่เป็นสถาปัตยกรรมและสญัลักษณ์ทสํีาคัญของกรุงมอสโคว์
เป็นวหิารทสีวยงามทมีโีบสถ ์9 โบสถ ์รวมกันทเีป็นหนงึเดยีว โดม 9 ยอดทมีสีสีนัสวยงาม สดใส จนใคร  ๆก็ตังชอืเลน่ใหว้หิารนีวา่
“โบสถล์กูกวาด”สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณซงึเชอืวา่เป็นสถาปัตยกรรมทไีม่ไดล้อกเลยีนแบบของศลิปะยุคใดมากอ่น
วหิารแหง่นีถูกสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี ชอื โพสทน์คิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev)
หลังจากไดส้รา้งเสร็จก็ถูกควักดวงตาทังสองขา้งโดยกษัตรยิอ์วีานท ี4 นับเป็นความโหดรา้ยทน่ีาเศรา้ยงินัก
เพราะวา่ไม่ตอ้งการใหไ้ปสรา้งสงิสวยงามเชน่นีในทแีหง่ใดอกี 

จากนัน นําทา่นชม หา้งกุม หา้งทใีหญ่โตและสวยงาม จําหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ เป็นสถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืง
สรา้งมาตังแตปี่ค.ศ.1895 อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

19.30 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
MaximaHotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
มอสโคว ์- เซนตปี์เตอรส์เบริก์

เชา้ตรู่
เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมทพัีก และนําทา่นออกเดนิทางสู ่สถานรีถไฟMoscow Leningradsky Station เพอืขนึรถไฟความเร็วสงู
Subsanไปเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) 

รับประทานอาหารเชา้ (แบบกลอ่ง) 

เดนิทางถงึ เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ นําทา่นไปรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชมความสวยงามของ นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ จนไดรั้บฉายาวา่ ”ราชนีิแหง่ยุโรปเหนือ” ประกอบดว้ย 44 เกาะ เชอืมตอ่กันดว้ยแม่น ้าํ –
ลําคลองอกี 86 สาย สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมอืปี ค.ศ. 1703 นครแหง่นีเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของรัสเซยีมานานกวา่ 200 ปี

14.30 น.
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ หรือ พระราชวงัฤดหูนาว แรกเรมิมใีนปี ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีนไดท้รงซอืภาพเขยีนจากยุโรปกวา่
250 ชนิ จงึตอ้งสรา้งหอ้งสําหรับเก็บ และแสดงภาพสว่นพระองคข์นึ โดยทพีระนางเรียกหอ้งแสดงภาพนีวา่ “เฮอรม์เิทจ”
มภีาพเขยีนททีรงโปรดปรานกวา่ 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมคีา่ งานทมีคีณุคา่ถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดหูนาว
สะสมตอ่เนืองกันมาเรือย  ๆจนกระทังรัชสมัยของพระเจา้นโิคลัสท ี1 มกีารจัดหมวดหมู่ของสะสมทังหมด



และไดเ้ปิดเป็นพพิธิภัณฑแ์หง่แรกทใีหค้นทัวไปเขา้ชมได ้ปัจจบัุนมสีงิของตา่ง  ๆททีรงคณุคา่จัดแสดงอยู่เกอืบ 3 ลา้นชนิ

18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจนี Taiwan

ทพีกั
Okhtinskaya Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เซนตปี์เตอรส์เบริก์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

09.00 น.
นําทา่นแวะถ่ายรูปท ีอนุสาวรยีพ์ระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงมา้ (Bronze Horseman)ซงึเป็นหนงึในสญัลักษณ์ของเมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์
สรา้งในปี ค.ศ. 1768 – 1782 โดยคําสงัของพระนางแคทเธอรีนมหาราช โดยศลิปินชาวฝรังเศส เอเตยีน มอรสิฟาวโคเน่ต์
ฐานของอนุสาวรียเ์ป็นหนิขนาดใหญ่ทสีดุทขีนยา้ยโดยมนุษย ์หนักถงึ 1,500 ตัน 

ชม มหาวหิารคาซานสก ี(Kazansky Cathedral) ซงึเป็นมหาวหิารออโธดอ๊กซ ์ทใีหญ่ทสีดุในเซนตปี์เตอรส์เบริก์ สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1801 –
1811 ออกแบบโดย AndreyVoronikhin 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพชุกนิ (Pushkin)

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ Dom KuptsaUtina

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัฤดรูอ้นแคทเธอรนี ทเีรมิสรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ใหเ้ป็นทพัีกผอ่นของมเหสอีงคโ์ปรด
พระนางแคทเธอรีนท ี1 ตอ่มาก็ยกใหพ้ระธดิาอลซิาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแตง่ทําใหพ้ระราชวังหรูหรามากขนึ
และสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแตง่เพมิเตมิขนึอกี ภายในเป็นอาคาร 2 ชนั มหีอ้งพักผอ่น 50 หอ้ง อาท ิหอ้งโถงใหญ่ เป็นหอ้งทสีวยงาม
ผลงานชนิเอกของ Bartolomo Carlo Rastrelli หนา้ตา่งประดับประดาดว้ยกระจกเทยีนปิดทองอร่าม ตามรูปแบบศลิปะบารอค ชมหอ้งอําพัน
เป็นหอ้งทสีวยงามทสีดุ ไม่วา่จะเป็นผนังหรือรูปภาพประดับ ก็นําอําพันมาตกแตง่ทังหมด หอ้งอาหารค่าํสเีขยีว ออกแบบโดย Charles Cameron
เป็นหอ้งทมีลัีกษณะเดน่ดว้ยศลิปะแบบคลาสสคิ 

อสิระใหท้า่นชอ๊ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดัง ท ีOutlet Village Pulkovo

19.00 น
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Okhtinskaya Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เซนตปี์เตอรเ์บริก์ - ทาซเคน้ท์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

09.00 น.
นําทา่นชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล สงิกอ่สรา้งแรกสดุของเมอืง เพอืเป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศลิปะบารอค
ตังอยู่บนเกาะวาซลิเยฟสก ีบนเกาะมวีหิารปีเตอรแ์อนดป์อล ซงึเป็นทเีก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เรมิจากพระเจา้ปีเตอรม์หาราช
จนกระทังกษัตรยิพ์ระองคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นโิคลัสท ี2 และครอบครัว

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี China Town

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปีเตอรฮ์อฟ ซงึอยู่ทางตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด์



เมอืงนีรูจั้กกันอย่างแพร่หลายวา่เป็นศนูยร์วมของสวนแหง่เมอืงปีเตอรฮ์อฟ 

นําทา่นสู ่พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรวาเรส พระตําหนักชายฝังของกษัตรยิรั์สเซยี เพอืใชพั้กผอ่นและลา่สตัวใ์นฤดรูอ้นทมีชีอืเสยีงทสีดุในโลก
ประกอบดว้ย พระราชวัง น ้าํพ ุสวนตอนลา่ง สวนตอนบน เป็นในบรรดาสดุยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน ้าํตกทลีดหลันกันถงึ 27 ขัน
น ้าํพตุกแตง่ดว้ยรูปปันถงึ 255 ชนิ มนี ้าํพใุหญ่ทสีดุ และรูปปันแซมซนักําลังงา้งปากสงิโต ทมีชีอืเสยีง สงู 21 เมตร ฝีมอืของสถาปนกิ
Bartolomeo Carlo Rastrelliเพอืเป็นสญัลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแหง่ชยัชนะเหนือสวเีดนททีุง่โปลตาวา เขา้ชมภายในพระราชวัง
ประกอบดว้ยหอ้งพักผอ่น 26 หอ้ง อาท ิหอ้งเตน้รําทหีรูหราฟู่ ฟ่าดว้ยศลิปะบารอค หอ้งทอ้งพระโรงเป็นหอ้งใหญ่ทสีดุในพระราชวัง
หอ้งรูปภาพทแีสดงรูปภาพของศลิปินชาวอติาล ีจํานวน 368 รูป

นําทา่นชม มหาวหิารเซนตไ์อแซค ทไีดช้อืวา่เป็นมหาวหิารทสีวยงามทสีดุ ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก
เป็นตน้แบของททํีาการรัฐบาลกรุงวอชงิตัน ประเทศสหรัฐอเมรกิา ถ่ายรูปทลีานดา้นหลังของมหาวหิารเซนตไ์อแซค
จะมรีูปปันของพระเจา้นโิคลัสท ี1ทรงมา้กับฐานทมีรีูปปันพระมเหสแีละพระธดิาลอ้มรอบ

จากนัน นําทา่นแวะถ่ายภาพ(ดา้นนอก) เป็นทรีะลกึท ีโบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood)
สรา้งใหเ้ป็นเกยีรตแิดพ่ระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ ี2 รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถนั์น จําลองมาจากมหาวหิารบาซลิในกรุงมอสโคว์

อสิระใหท้า่นเดนิเทยีวชม ถนน Nevsky Prospect เป็นทรีูจั้กกันดใีนฐานะถนนประวัตศิาสตร ์ศนูยก์ลางของนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์
ความยาวของถนน 4.5 กโิลเมตร เรมิตน้ทหีนา้พระราชวังฤดหูนาว สนิสดุทสีถานีรถไฟมอสโคว ์บนถนนมสีถาปัตยกรรมทโีดดเดน่ในชว่งศตวรรษที
18 – 20 เป็นทังสถานทยี่านการคา้ ทอียู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร รา้นคา้ โรงแรม และสถานททีอ่งเทยีวทสํีาคัญ

18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพอืความสะดวกในการชอ๊ปปิงของทา่น

19.30 น.
นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพอืขนึเครืองกลับกรุงเทพฯ

23.45 น.
ออกเดนิทางจาก เมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์ สู ่เมอืงทาซเคน้ท ์โดยสายการบนิ อซุเบกสิถานแอรไ์ลน ์(HY) เทยีวบนิท ีHY 632

วนัท ี8
ทาซเคน้ท ์- กรุงเทพฯ

06.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงทาซเคน้ท ์เพอืแวะเปลยีนเครือง

09.20 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ อซุเบกสิถานแอรไ์ลน ์(HY) เทยีวบนิท ีHY 533

17.20 น.
ถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ/ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรร์สัเซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี29 เมษายน 2562 เวลา 14:47 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรร์สัเซยี

คา่ทัวรร์วม

•  คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-มอสโคว/์/เซนตปี์เตอรเ์บรกิ-์กรงุเทพฯ โดยสายการบนิอซุเบกสิถาน แอรเ์วย์

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ

• คา่โรงแรมทพีกั 5 คนื ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ และคา่น ้าํดมื วันละ 1 ขวด/ท่าน

• คา่พาหนะในการนําเทยีว ตลอดการเดนิทาง

• คา่เขา้ชมสถานทตีามระบุไวใ้นโปรแกรม

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้กท่่านตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิท่านละ1,000,000บาท และคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ
500,000บาท(ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้มีอีายตุงัแต7่5ปีขนึไป)

คา่ทัวรไ์มร่วม

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ, คนขบัรถฯ วนัละ 5 USD ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 7วนั คดิเป็น 35USD

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3USD ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 8วนั คดิเป็น 24 USDหรอืขนึอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางทเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัของสายการบนิ (หากมกีารปรบัขนึ)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมยีมตา่งๆ

การจองทัวร์

• หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 20,000 บาท/ทา่น (เพอืเป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน)

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทางหากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

การยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด (ยกเวน้คา่วซีา่ทยีนืและตวัเครอืงบนิทอีอกลว่งหนา้และกรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต์
วันแรงงาน ช่วงเดอืนตลุาคม และปีใหม)่ ทตีอ้งการนัต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกั
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44วัน หกัคา่มดัจํา20,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน หกัคา่มดัจํา 20,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร์



• หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการนาํเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม

หมายเหตุ

•  บรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 25ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารเปลยีนแปลงโปรแกรม ราคา และเงอืนไขทังหมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ มสีทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชม สถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกผู่เ้ดนิทางแทน

• รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในตา่งประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืง และภยัธรรมชาต ิ
ฯลฯ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้
หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ทังน ีบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด ๆ กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เลม่สแีดง) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู

กรณเีดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรวมกบัคณะ (Join Tour)ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ
• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ
เป็นผูก้าํหนดซงึทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณทียีกเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน(ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ
โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆยนืยันการเดนิทางแนน่อนหากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์นยกเลกิบรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• หากในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัเปลยีนตารางเทยีวบนิ ซงึอยูน่อกเหนอืจากการควบคมุทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆทังสนั

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง
• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู(่ TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนัซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการหรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ
• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั
กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็เป็นตน้กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลชันน ้าํหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้
เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงัโดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.



แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุวันเดนิทางเทยีวบนิ
จงึสามารถนําขนึเครอืงไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสูญหาย
• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะรบัผดิชอบในกรณกีระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความชํารดุ หรอืสญูหาย ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ ในระหวา่งการเดนิทาง

• การเดนิทางเป็นครอบครวั

• หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่

• 4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ
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