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โบสถน์ิวเยรูซาเลม็ | พระราชวงัเครมลนิ | พิพิธภณัฑอ์วกาศ | พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ  

พระราชวงัยซููปอฟ | Dinner Cruise | รถไฟตูน้อนเฟิรส์คลาส | ระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั  
 

  

 

  

 

 

 

 

GRAND RUSSIA 
มอสโคว ์– ซารก์อรส์ - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 10 วนั 7 คืน  

เดินทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 2562 

 

ราคาแนะน าเพียง 66,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์ 

วนัที่ 3. ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลทีรนิิตี ้ - โบสถอ์ัสสมัชญั - สถานีรถไฟใตดิ้น   

วนัที่ 4  อิสตรา – โบสถน์ิวเยรูซาเล็ม - VDNKh Expo Park – พิพิธภัณฑอ์วกาศ -  รบัประทานอาหารระหว่างลอ่งเรอืแม่น  า้ใจกลางกรุงมอสโคว์ 

วนัที่ 5. พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภัณฑอ์ารเมอรี่ – จตัรุสัแดง –  วิหารเซนทบ์าซิล – หา้ง GUM 
วนัที่ 6. IZMAILOVO MARKET – วิหารเซนตซ์าเวียร ์- อารบตั – ละครสตัว ์- รถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาสสูเ่ซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

วนัที่ 7. เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - มหาวิหารเซนตไ์อแซค - พิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ – ชอ้ปป้ิงถนนเนฟสกี ้
วนัที่ 8. พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรนี -  ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 

วนัที่ 9. พระราชวงัยซููปอฟ – พิพิธภัณทเ์รอืรบออโรรา่ - โบสถห์ยดเลอืด – สนามบิน 

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

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ 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 ์เทีย่วบินที ่EK 377 

 ** คณะออกเดนิทางตัง้วนัท่ี 09 พ.ย. 62 ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. ถึงดไูบ เวลา 07.15 น. ** 
** คณะออกเดนิทางวนัท่ี 05-14 ธ.ค. 62 ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบิน EK 385 เวลา 01.05 น. ถึงดไูบ เวลา 
05.00 น. ** 

06.55 น. ถึงสนามบินดไูบ น าท่านเปลีย่นเครื่องเพ่ือเดินทางตอ่ 
09.35 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์ โดยสายการบินอมิิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 133 

 ** คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 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) จดุชมวิวท่ี
สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมยัสตา
ลิน นอกจากนีย้ังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้และ
ตอ่รองราคาไดด้ว้ย  
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ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่3 ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ - โบสถอั์สสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดนิ   
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็น
ท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุ ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของ
ประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์
เข้าชมโบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายใน
ตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนกับญุเซอรเ์จียสท่ีภายในบรรจุกระดกูของ
ท่าน ประชาชนท่ีศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ เข้าชมโบสถอั์สสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) โบสถท่ี์มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559 -1585 
เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตรุสัวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มีแท่นส  าหรบัประกอบ
พิธีของพระสังฆราชและท่ีส  าหรบันักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงัท่ีจตัรุสัวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ีสงูกว่าชมบ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel 

Over the Well)  ท่ีซึมขึน้มาเองตามธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสูม่อสโคว ์เพ่ือน าท่านเข้าชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือไดว้่ามีความสวยงาม

มากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผู้น  าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
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สถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ี
สรา้งขึน้เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนต  ่า 
ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก  
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ อิสระอาหารค  ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่4 
อสิตรา – โบสถนิ์วเยรูซาเล็ม - VDNKh Expo Park – พพิธิภัณฑอ์วกาศ -  
รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว ์ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตรา (Istra)  เพ่ือเดินทางไปยังโบสถนิ์วเยรูซาเล็ม (New Jerusalem 

Monastery) โบสถส์รา้งขึน้ในปี คศ. 1656 หรือศตวรรษท่ี17โดยนกับญุนิกคอน ซึ่งอยู่ในเขตชานเมอืงของกรุง
มอสโคว ์ซึ่งสรา้งขึน้มาเพ่ือเป็นสถานท่ีทางศาสนา ซึ่งจะท าใหเ้กิดดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิและเป็นท่ีแสวงบุญมี
ความเช่ือมาจากแผน่ดินศกัดิสิ์ทธ์ิโดยใชแ้มน่  า้อิสตราเป็นตวัแทนของจอรแ์ดน และใชต้วัอาคารเป็นเสมือน
สถานท่ีศกัดสิทธ์ิของเยรูซาเลม็ น าท่านเขา้ชมภายในโบสถท์ัง้สองจะมีการตกแต่งและจารึกเป็นตวัแทนกลุ่ม
งานเซรามิกสีท่ีส  าคญัท่ีสดุท่ีเคยผลิตในรสัเซีย New Jerusalem สรา้งขึน้ระหว่างปี 1658 ถึง 1698 เป็น
ตวัอย่างท่ียอดเย่ียมของสถาปัตยกรรมทางศาสนาของรสัเซีย ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 18 ในส่วนยอดโดมของ
วิหารแห่งการฟ้ืนคืนชีพไดม้ีการถกูท าลายและไดร้บัการบรูณะในสไตลบ์ารอ็คในปี 1748 ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 
19 หลงัจากนัน้ไดม้ีก  าลงันาซีในปี 1941 ไดเ้ขา้มาท าลายโดมอนัย่ิงใหญ่ของมหาวิหารแห่งการฟ้ืนคืนชีพแห่ง 
และไดถ้กูสรา้งขึน้ใหมบ่างสว่นในปี 1980 การฟ้ืนฟแูละบ ารุงรกัษาเป็นระยะ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ อาณาจักร VDNKh Expo Park หรือ Exhibition of Achievements of National 

Economy หรือในชื่อภาษารัสเซียว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็น
สถานท่ีจัดงานท่ีใหญ่ท่ีสดุในรสัเซีย ภายในพืน้ท่ีเกือบ 1,500 ไร่ ท่ีนีม้ีทั้งพิพิธภัณฑ์ อาคารจัดงานแสดง 
สวนหย่อม สวนสตัวข์นาดย่อม สวนสาธารณะและพืน้ท่ีพกัผอ่นหย่อนใจ ในช่วงฤดรูอ้นท่ีน่ีจะเป็นพืน้ท่ีสีเขียว
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ท่ีมีน  า้พุสวยงาม มีสวน Ostankino ท่ีร่มรื่นเหมาะแก่การเดินเล่น เมื่อเขา้ถึงฤดหูนาว พืน้ท่ีน  า้พุและสวน
ดอกไมจ้ะถกูเปลี่ยนใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ท่ีสดุในยโุรป  และยังเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑอ์วกาศ 

(The Memorial Museum of Cosmonautics) น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑอ์วกาศ ท่ีจัดแสดงเก่ียวกับ
อวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภณัฑแ์ห่งนี ้จะจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ 
จกัรวาล ระบบสรุิยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับอวกาศของรสัเซีย พรอ้มดว้ยประวตัิศาสตร์
และการพฒันาของการเดินทางขึน้สูอ่วกาศและดวงจนัทรต์ัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ส่ิงจดัแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นกอ้นหินจากดวงจนัทร ์ชดุอวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้สนุขัท่ีเคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค า่ 
 

 
 
น าท่าน สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไป
ตามแม่น ้า Moskva ดื่มด ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่  า้เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 
พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑอ์ารเมอร่ี – จัตุรัสแดง –  
วหิารเซนทบ์าซิล – ห้าง GUM  

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

การศกึษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแน่นท่ีสดุในยุโรป น าท่านเข้าสู่ภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี
ประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
ปัจจบุนัเป็นท่ีประชมุของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ น าท่านสู่จัตรุสัวิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถอ์สัสมัชัญ โบสถ์อนันันซิเอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และ เข้าชมด้านในโบสถ์
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อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถท่ี์ส  าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส  าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้
ซารท์กุพระองค ์จากนัน้ชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่
ท่ีสดุในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหวา่งการหลอ่ท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระ
เจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียังไม่เคยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซน์  า้หนัก 40 ตนั 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี 

(The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุของรสัเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโคว่ี 
ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคา่ท่ีดีท่ีสดุของรสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 
14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบัติ
ของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบรูณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษ และ อิหรา่น 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณส์  าคญัในประวตัิศาสตรข์อง
รสัเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนีใ้ชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วันปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวันท่ีระลึ ก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตัรุสัแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วหิาร
เซนตบ์าซลิ(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะ
รสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา 
เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น ้าหนัก 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์  ามา
ประดบั ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ
เมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ  าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องส  าอาง น า้หอม และราคาค่อนขา้ง
แพง ชมอนสุรณส์ถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินออ่นสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้
ครอบอยู่ 
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ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 
IZMAILOVO MARKET – วิหารเซนตซ์าเวียร ์- อารบัต – ละครสัตว ์- 
รถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาสสู่เซนตปี์เตอรส์เบิรก์  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง

นานาชนิด ในราคาท่ีถกูท่ีสดุ อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตา แมล่กูดก, ผา้คลมุไหล,่ อ าพนั, ของท่ีระลึกต่างๆ 
และอ่ืนๆอีกมากมาย จากนั้นน าท่านเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้ม
ถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี จากนัน้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการคา้ แหล่งรวม

วยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเล่น รา้นอาหารมากมาย และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน 
และศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไมค่วรพลาด เช่น สนุัข ลิง นก ฯลฯ 

รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกับสตัวต์่างๆ และมีของ
ท่ีระลกึดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไมม่ีการแจง้ลว่งหนา้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท ** 

 น าท่านน่ังรถไฟจากสู่นครเซนทปี์เตอรเ์บิรก์ด้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาส (First class)  
** การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้า
ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึง่ท่านจ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าที่
อาจจะสูญหายได้ ** 
 

วันที ่7 
เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - มหาวหิารเซนตไ์อแซค - พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์เิทจ –  
ช้อปป้ิงถนนเนฟสกี ้ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้บนรถไฟ 
 น าท่านชมความงดงามของนครเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) ท่ีสรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช

เมื่อปี ค.ศ.1703 ไดร้บัฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” จากน้ันน าเข้าชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. 
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Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสดุ และใหญ่เป็นล  าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ี
สรา้งดว้ยโมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิ์สิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอย่างมาก จากนั้น
น าเข้าชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคมุขงันักโทษทาง
การเมืองเป็นป้อมปราการท่ีสรา้งขึน้พรอ้มๆ กบันครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของ
สมาชิกในราชวงศ ์โรมานอฟทกุพระองค ์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าเข้าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 

1,050 ห้อง สถานท่ีแห่งนี้เคยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญ
สมัพนัธไมตรีไทย-รสัเซีย   ปัจจบุนัพระราชวงันีไ้ดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum)  
ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล า้คา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด 
ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแห่งหนึ่ง 
น  าท่านตอ่ไปยงั ถนนชอ้ปป้ิง เนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนน
ย่านการคา้สายหลกัในเซนทปี์เตอรเ์บิรก์ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้นานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ อิสระอาหารค  ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่8 
พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังแคทเธอรีน -  ชมระบ าพืน้เมอืง ณ 
พระราชวังนิโคลัส 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางสูเ่มืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof 

Palace) ท่ีสรา้งขึน้ในสมยัพระเจ้าปีเตอร ์มหาราช พระต  าหนักท่ีไดช่ื้อว่าเป็น Russian Versailles เป็น
พระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานน า้พท่ีุพวยพุ่งมาจากรูปป้ันสีทองและท่ีตา่งๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ย
สถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลังการย่ิง หอ้งหับต่างๆ ภายใน
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พระราชวงัประดบัดว้ยทองค  าอรา่มเรืองพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคณุค่าทางประวตัิศาสตรจ์นมิ
อาจประเมินค่าได ้ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุแ์ละสวนน า้พุอนัตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรั่งเศส 

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

สถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มี
หลงัคารูปโดมสีทองสกุปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ  าพัน  (Amber Room)  
ท่ีทุกท่านจะตอ้งประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรือช้อปป้ิงสินคา้
พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่ 

 
รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซยี ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีช่ือเสียง
ในการแสดง การเตน้ร  า การรอ้งเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และ
ประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทเิช่น ไข่ปลาคารเ์วยีร,์ ไข่ปลาเซลมอน, แชม
เปญ, ว้อดก้า เป็นต้น 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่9 
พระราชวังยูซูปอฟ – พิพิธภัณทเ์รือรบออโรร่า - โบสถห์ยดเลือด – 
สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมพระราชวังยูซูปอฟ (Moika Palace หรือ Yusupov Palace) อดีตวงัเก่า สรา้งขึน้มาตัง้แต่ปี 

1770 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Jean – Baptiste Vallin de la Mothe ก่อนจะตกทอดมาเป็นวงัแห่งเจา้ชาย
ยูซูฟ ในปี 1917 วงัแห่งนี้ไดเ้ป็นท่ีวางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน (Grigori Yefimovich Rasputin) 
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ปัจจบุันพระราชวงัภายในมีจ  าลองเหตกุารณด์ว้ยหุ่นขีผ้ึง้ เพ่ือใหน้ักท่องเท่ียวไดเ้ห็นบรรยากาศในวนัลอบ
สงัหารรสัปตูิน ผูโ้คนบลัลงักพ์ระเจา้ซ่ารนิ์โคลสัท่ี 2 และค าสาปอนัหนา้พิศวง ท่ีไมม่ีใครหาค าตอบได  ้

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณทเ์รือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวตัิศาสตร-์ของรสัเซียท่ี ท่ีมีประวตัิ

ยาวนานรวมถึงการผ่านช่วงการปฏิวตัิการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสตใ์นปี ค.ศ. 
1917 และสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 ดว้ย น าท่านถ่ายรูปกับโบสถห์ยดเลือด (Church of 

Christ’s Resurrection) ท่ีสรา้งขึน้บนบริเวณท่ีพระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 2 ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็ก
ซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งเพ่ือเป็นอนสุรณแ์ดพ่ระบิดา 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบิน 
23.25 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมเิรสต ์เทีย่วบินที ่ EK 176 

 

วันที ่10 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.35 น. ถึงสนามบินดไูบ น าท่านเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ่ 
09.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 

 ** คณะเดินทางวนัท่ี 29 พ.ย.-08 ธ.ค.62 ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี EK 370 เวลา 08.55 น. ถึงกรุงเทพฯ 
เวลา 18.05  น. ** 

18.40 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง  
GRAND RUSSIA 

มอสโคว ์– ซารก์อรส์ - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

29 พ.ย.-08 ธ.ค. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 44,100.- 5,900.- 
05 - 14 ธ.ค. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 44,100.- 5,900.- 

30 ธ.ค. 62-08 ม.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 44,100.- 9,900.- 



  11  Grand  Russia 10 วนั 7 คืน BY EK                                                                                         [GQ3DME-EK017]                                   

 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซี่ารสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.        สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วัน
นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3.        หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวั
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
  ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกับทาง

บรษัิทได ้** 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (48 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยเูอสดอลล่าร)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะ
ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


