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***  บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ***            
เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี” ซ่ึงรวบรวมสมบัติที่ล า้ค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 

เข้าชมโบราณวัตถุล า้ค่าและภาพวาดมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์ 

สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ // สัมผัสประสบการณ์น่ังรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน 
พิเศษ ท่องเที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง กับ 3 เมือง ของรัสเซีย กรุงมอสโคว์  เมืองมูร์มันสค์  และเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 

ก าหนดการเดินทาง 
06-14 พ.ย. // 20-28 พ.ย. // 04-12 ธ.ค. // 08-16 ธ.ค. 2562  

25 ธ.ค.-02 ม.ค. 2563 // 29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 // 08-16 ม.ค. // 22-30 ม.ค. //  
05-13 ก.พ. // 19-27 ก.พ. // 11-19 มี.ค. // 25 มี.ค.-02 เม.ย. 2563  
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วันที่01     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์   

สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

วันที่02     โดฮา – มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพ้ืนเมือง – สถานีรถไฟใต้ดิน 
01.20 น. เหินฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837 
05.25 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

06.55 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 233 
12.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย น าท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น น า

ท่านสู่ “ตลาดสินค้าพื้นเมือง” (IZMAILOVO MARKET) ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว ์อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้พ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคายอ่มเยา และตวัตลาดเองก็จ าลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มา
ไวอ้ยูใ่นที่เดียวกนั ท่านสามารถหาของที่ระลึกหรือของฝาก ไดบ้นถนนสายน้ี เช่น ตุ๊กตามาทรอชกา้ หรือตุ๊กตาแม่
ลูกดก, กล่องไม้แกะสลัก ที่ท าจากไม้เบิร์ช , หมวกขนสัตว์ ขนหมี(ขนเทียม) , ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ คลุมผม 
( PLATOK), ไ ข่ อี ส เต อ ร์ , เค ร่ื อ ง ถ ม 
(KHOKHLOMA), อ าพนั, รองเทา้บูทรัสเซีย 
ที่ใส่สบายโดยไม่ตอ้งใส่ถุงเทา้ (VALENKI) 
ฯลฯ มีเวลาให้ทุกท่านเลือกซ้ืออุปกรณ์กัน
หนาว เช่น เส้ือกันหนาว รองเทา้ กางเกง ถุง
มือ ถุงเท้า  น าท่านชม “สถานีรถไฟใต้ดิน” 
(METRO STATION) สถานีรถไฟใต้ดิน
เป็นส่ิงก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวด
ชาวต่างชาติให้เห็นถึงความย่ิงใหญ่ ประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม สถานี
แตกต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อนที่สวยงาม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

ที่พัก :      MILAN HOTEL                                                                             หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่03     มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน 
                 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี     
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม “มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดม

ท อ ง ”  (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) 
(ดา้นนอก) (ห้ามถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทอง
ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ามอสโคว์ พระ
เจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระ
ผูเ้ป็นเจา้และยงัเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะหลงัจากที่รัสเซีย
รอดพน้ภยัในสงครามกบัสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่ส าคญัของ
นิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ มหาวิหารเซนตซ์าเวียร์เป็นสถานที่หลกัในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  จากนั้น 
น าท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสแดง” (RED SQUARE) ลานกว้างใจกลางเมืองที่ เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวตัิศาสตร์ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบของจตัุรัสแดง
จะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น วิหาร
เซนต์บาซิล  ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด มี สีสัน
สวยงามสดใส ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้ งอยู่บนป้อม 
สปาสกายา เป็นศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง 5 แฉก   ที่
ท ามาจากทบัทิมน ้ าหนกักว่า 20 ตนั เก็บภาพประทบัใจที่ 
หอนาฬิกาซาวิเออร์ เป็นศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดาว
แดง 5 แฉก ท ามาจากทบัทิมหนกั 20 ตนั  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “พระราชวังเครมลิน” น าท่านเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี” เป็นพิพิธภณัฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของ

รัสเซีย เร่ิมก่อสร้างตามพระบญัชาของพระเจา้อเล็กซาน
เดอร์ที่ 1 ปัจจุบนัเป็นสถานที่รวบรวมทรัพยส์มบัติที่ล  ้ า
ค่าในช่วงตน้คริสต์ศตวรรษที่ 19 แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
บริเวณด้านหน้าพระราชวงัเครมลิน ซ่ึงตั้งอยู่บนชายฝ่ัง
ของแม่น ้ ามอสโควแ์ละแม่น ้ าเนกลินนายา สร้างขึ้นเพ่ือ
เป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผูค้รองเมืองทุกพระองค ์
จนกระทัง่ยคุ 
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 ของซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ น าท่านสู่ จตุัรัสวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสัมชญั โบสถอ์นันนัซิเอชัน่ โบสถอ์าร์คแอนเจลไม
เคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถท์ี่ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที่ส าคญั สร้างในปี 
ค.ศ.1475-1479 จากนั้น ชมระฆงัพระเจา้ซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่
ที่สุดในโลกเพื่อ  น าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความผิดพลาดระหว่างการหล่อท าให้ระฆงัแตก ต่อดว้ยชมปืนใหญ่
พระเจา้ซาร์ที่มีความตอ้งการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยงัไม่เคยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนกั 40 ตนั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก :      MILAN HOTEL                                                                             หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่04    มอสโคว์ – เมืองมูร์มันสค์ – เรือท าลายน ้าแข็ง – อนุสาวรีย์อัลโยวา – ล่าแสงเหนือ      
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าการเช็คอินสัมภาระ 
XX.XX น.    ออกเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)  (โปรแกรมและ

เมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ) 
XX.XX น.   ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หรือแบบกล่อง เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบิน

ของเที่ยวบินภายในประเทศ) 
 
น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ “เมืองมูร์มันสค์” (MURMANSK) ซ่ึงเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-
ลาสต์ (MURMANSK OBLAST) ต้ังอยู่บริเวณอ่าวโคลา “KOLA BAY” โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมุทร 
เป็นเมืองที่อยูต่ิดกบัประเทศฟินแลนด ์และนอร์เวย ์ซ่ึงเป็นเมืองท่าที่
ส าคญัในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติก น าท่าน “เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือ
ท า ล า ย น ้ า แ ข็ ง พ ลั ง นิ ว เค ลี ย ร์ ”  (NUCLEAR POWERED 
ICEBREAKERS) รุ่ น  LENIN ซ่ึ ง เป็ น เรือ ท าล ายน ้ า แข็ งพ ลั ง
นิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเมื่อปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ 
ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ไดใ้ห้นกัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยู่ที่
เมืองมูร์มันสค์ (MURMANSK) ในอดีตเรือล าน้ีใช้ตัดน ้ าแข็งเพ่ือ
เปิดทางน ้ าแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ โดยในปัจจุบัน
ยงัมีเรือทีปฏิบติัการตดัน ้ าแข็งอยู่ จากนั้น น าท่านชมอนุสาวรีย์อโล
ชา (ALYOSHA MEMORIAL) ที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กบัเหล่าทหารกองทพัของโซเวียตที่สามารถตรึงกองก าลัง
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เพ่ือหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทพัเยอรมัน เป็นรูปป้ันขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมี
น ้าหนกักว่า 5,000 ตนั   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พกั นดัหมายทุกท่าน ณ ล็อบบี้ของโรงแรมเพ่ือน าท่านเดินทางชมแสงเหนือ 
เมืองมูร์มังสค์  เดือนธันวาคม  อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -5   ถึง   -11 
            เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -7   ถึง   -14 
               เดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -2   ถึง   -13 
    เดือนมีนาคม  อุณหภูมิโดยเฉลีย่ ประมาณ   -2   ถึง   -9 

20.00 น. น าท่ าน ตามล่ าห าแสงเห นื อ  (NORTHERN LIGHTS) ห รือ  แสงออโรร่ า (AURORA BOREALIS) เป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอน
กลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาว
เท่านั้ น ซ่ึง แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) 
จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่าํ
คืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือ
ทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้ นอยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 

ที่พัก: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTELหรือระดับใกล้เคียง    
วันที่05     มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี ้– นั่งรถเทียมสุนัขลากเล่ือน  
                รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน – ทดลองขับสโนว์โมบิล  
เช้า               บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโลโวซีโร่” (LOVOZERO) ตั้ งอยู่ทาง

ตอนใตข้องเมืองมูร์มนัสค ์ซ่ึงเป็นที่ตั้งของหมู่บา้นซามิ (ใชเ้วลา
ในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที) เดินทางเขา้สู่ “หมู่บ้านซามิ” 
(SAMI VILLAGE) ณ หมู่บ้านชาวพ้ืนเมืองซามิน้ี  ท่านจะได้
สัมผสัถึงวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของ
ชาวพ้ืนเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศยัอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอน
เหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบ
สานวิถี ชี วิตดั้ งเดิมชมสัตว์เมืองหนาว เช่น  กวางเรนเดียร์ 
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(REINDEER) หมาป่า(FOX) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ จากนั้น ให้ท่านได้
สัมผัสการนั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (REINDEER SLEDDING) แบบชาวพ้ืนเมืองซามิ และสนุกสนาน
กั บ ก า ร ขั บ ร ถ ส โ น ว์ โ ม บิ ล  ( SNOW MOBILE) ต ะ ลุ ย หิ ม ะ  ท่ า น ส า ม า ร ถ ขั บ 
สโนวโ์มบิล ไปบนหิมะ ซ่ึงเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอยา่งย่ิง   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้น น าท่านสู่ “ฟาร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี้” (HUSKY FARM) ชมความน่ารักและสุนัขแสนรู้ พร้อมเก็บภาพตาม

อัธยาศัย จากนั้น  ให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (HUSKY SLEDDING) ไดเ้วลา
อนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองมูร์มนัสค์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
20.00 น. น าท่ าน  ตามล่ าห าแสงเห นือ  (NORTHERN LIGHTS) หรือ  แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็ น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอน
กลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาว
เท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) 
จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค่าํ
คืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนด
หรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสที่จะไดเ้ห็นขึ้นอยูก่บั
สภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 

ที่พัก: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTELหรือระดับใกล้เคียง    
วันที่06     มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
                 มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ด้านนอก)  
เช้า               บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าการเช็คอินสัมภาระ 
….. น.           ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 

(โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ 
สภาพอากาศ) 

….. น.         ถึงสนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่ าน เข้าชม  “พิ พิ ธภัณ ฑ์ เฮอ ร์มิ เทจ” (HERMITAGE 
MUSEUM)  หรือพระราชวงัฤดูหนาว แรกเร่ิมในปี ค.ศ.1764 
พระนางแคทเธอรีนไดท้รงซ้ือภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ช้ิน 
จึงตอ้งสร้างห้องส าหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองคข์ึ้นโดย
ที่พระนางเรียกห้องแสดงภาพน้ีว่าเฮอร์มิเทจ มีภาพเขียนที่ทรง
โปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอญัมณีมีค่า งาน
ที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวงัฤดูหนาวสะสมต่อเน่ืองกนั
มากขึ้นเร่ือยๆ จนกระทั่งรัชสมยัของพระเจา้ เจ้านิโคลัสที่ 1 มี
การจดัหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และไดเ้ปิดพิพิธภณัฑ์แห่ง
แรกที่ให้คนทัว่ไปเขา้ชมได ้ปัจจุบนัมีส่ิงของต่างๆ ที่ทรงคุณค่า
จัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านช้ิน  น าท่านชม “มหาวิหารเซนต์ไอ
แซค” (ด้านนอก) (ST.ISAAC’S CATHEDRAL) ที่ได้ช่ือว่า
เป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็นล าดับ 4 ของโลก เป็นตน้แบบของที่ท าการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดา้นหลงัของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรูปป้ันของพระเจา้นิโคลสัที่ 1 ทรงมา้กบัฐานที่มีรูปป้ัน
พระมเหสี 

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก :      PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA  HOTEL            หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่07     เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – เมืองพุชกิน้  
              พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก) 
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองปีเตอร์ฮอฟ” (PETRODVORETS) ซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ รู้จกัเมืองน้ีกัน
อย่างแพร่หลายว่าเป็นศูนยร์วมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์
ฮอฟ น าท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส  พระ
ต าหนักชายฝ่ังของกษตัริย์รัสเซียเพ่ือใช้พกัผ่อนและล่า
สัตวใ์นฤดูร้อนที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบดว้ย
พระราชวงั น ้ าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหน่ึงใน
บรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน ้าตกที่
ลดหลัน่กนัถึง 27 ขั้น น ้ าพุตกแต่งด้วยรูปป้ันถึง 255 ช้ิน 
มี  น ้ าพุ ใหญ่ที่ สุด และ รูป ป้ันแซมซันก าลังง้างปากสิงโต  ที่มี ช่ือ เสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก 
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BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชยัชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา 
เขา้ชมภายในพระราชวงั ประกอบดว้ยห้องพกัผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเตน้ร าที่หรูหราฟู่ ฟ่าดว้ยศิลปะบารอก ห้อง
ทอ้งพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวงั ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจ านวน 368 
รูป พระราชวังแห่งนี้และบริเวณใจกลางเมืองได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองพุชกิ้น” (PUSHKIN) น าท่านเก็บภาพกบั “โบสถ์เชสมี” (CHESME CHURCH) โบสถ์

แห่งการประสูติของเซนต์จอห์นเดอะแบปทิสตถ์ูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกของรัสเซีย YURY  FELTEN ในปี ค.ศ. 
1780 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของกองทัพเรือรัสเซีย
เห นื อ ก อ งทัพ เรื อ รัส เซี ย เห นื อ ก อ งทั พ ตุ ร กี  ที่ อ่ า ว 
เชสมีในทะเลอีเจียน  น าท่านเข้าชม “พระราชวังฤดูร้อนแคท
เธอรีน” (CATHERINE PALACE) ที่เร่ิมสร้างในสมยัพระเจา้
ปีเตอร์มหาราชให้เป็นที่พกัผ่อนของมเหสีองคโ์ปรด พระนาง
แคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดา อลิซาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแต่งท าให้พระราชวงัหรูหรามากขึ้นและสมยัพระ
นางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพ่ิมเติมขึ้นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพกัผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ 
เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานช้ินเอกของ BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI  หน้าต่างประดับประดาด้วย
กระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมห้องอ าพนั เป็นห้องที่มีความสวยงามที่สุดไม่ว่าจะเป็น
ผนงัหรือรูปภาพประดบัก็น าอ าพนัมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค ่าสีเขียว ออกแบบโดย CHARLES CAMERON 
เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะแบบคลาสสิก จากนั้น น าชม “โบสถ์หยดเลือด” (ดา้นนอก) (CHURCH OF 
THE SAVIOR ON SPILLED BLOOD) โบสถแ์ห่งหยดเลือด สร้างเพื่อเป็นเกียรติแห่งพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 
2 ในปี ค.ศ. 1881 ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนม์ เป็นโบสถ์ที่สวยงาม ตั้ งอยู่ข้างคลอง GRIBOYEDOV ในช่วง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 โบสถ์ไดรั้บความเสียหายจากระเบิด หลงั
ส้ินสุดสงครามจึงได้มีการบูรณะใหม่ ปัจจุบันตั้งโดดเด่นดว้ย
สีสันที่สวยงามสะดุดตา ภายในของโบสถ์แห่งน้ีถูกตกแต่ง
ก ร ะ เบื้ อ ง โ ม เส ค อ ย่ า ง ส ว ย ใ น ส ไ ต ล์  ROMANTIC 
NATIONALISM ซ่ึงแตกต่างจากโบสถ์อื่นๆ ในนครเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์ก (ST.PETERSBURG) ซ่ึงมกัจะถูกตกแต่งในสไตล์
บาโรค (BAROQUE) และนีโอคลาสสิค (NEOCLASSIC) โบสถ์แห่งน้ีถือว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียที่ถูก
ประดบัประดาดว้ยกระเบื้องโมเสค ละเอียดและสวยงามทุกตารางน้ิว 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก:      PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL                                       หรือระดับใกล้เคียง                               

http://www.followmeholiday.com/
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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วันที่08    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล  – ช้อปป้ิงถนน NEVSKY PROSPEKT 
เอาท์เลทวิลเลจปูลโคโว – สนามบิน  

เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม “ป้อมปีเตอร์และปอล” (PETER AND PAUL FORTRESS) ส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมืองเพ่ือเป็น
อนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดนดว้ยศิลปะบารอก ตั้งอยูบ่น
เกาะวาซิลเยฟสก้ี บนเกาะมีวิหารปีเตอร์และปอล ซ่ึงเป็นที่เก็บ
พระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราช
จนกระทัง่กษตัริยพ์ระองคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสัที่ 
2 และครอบครัว  จากนั้น นั่งรถผ่านชมเรือออโรร่า สร้างในช่วง
ปีค.ศ 1904-1905 ระหว่างการท าสงครามของรัสเซียกับญี่ปุ่ น 
เป็นเรือรบโบราณที่พ่ายแพก้ลับมาเพราะลา้สมยัสู้ญี่ปุ่ นไม่ได ้ปัจจุบันเป็นเรือปลดระวางและท าเป็นพิพิธภณัฑ์ 
จากนั้น น าท่านเดินเที่ยวชม ถนน NEVSKY PROSPEKT เป็นที่รู้จกักนัดีในฐานะถนนประวตัิศาสตร์ ศูนยก์ลาง
ของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตน้ที่หน้าพระราชวงัฤดูหนาว ส้ินสุดที่สถานี
รถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในช่วงศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งสถานที่ย่านการค้า ย่านที่อยู่
อาศยั พระราชวงั โรงละคร ร้านคา้ โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา” (OUTLET VILLAGE PULKOVO) เอาท์เลทแห่งแรกของเมืองเซนต์ 
ปี เตอร์สเบิ ร์ก มี สินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ  ADIDAS , CALVIN KLEIN , FURLA , GEOX , GUESS , 
LACOSTE , NIKE , PUMA , SAMSONITE , SWATCH อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปูลโกโว น าคณะท่านเช็คอิน 
23.20 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 282 

วันที่09    กรุงเทพฯ 
05.40 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเคร่ือง ประมาณ 1 ช่ัวโมง 25 นาที  
07.05 น. เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832 
17.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ, การล่าช้าอัน

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

http://www.followmeholiday.com/
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อัตราค่าบริการ   
ออกเดินทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

06-14 พ.ย. // 20-28 พ.ย. 2562 
08-16 ม.ค. // 22-30 ม.ค. 2563 
05-13 ก.พ. // 19-27 ก.พ. 2563 

11-19 มี.ค. // 
25 มี.ค.-02 เม.ย.  2563 

69,900 69,900 69,900 12,900 

04-12 ธ.ค.  // 08-16 ธ.ค. 2562 72,900 72,900 68,900 12,900 
25 ธ.ค.-02 ม.ค. //  

29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 
77,900 77,900 73,900 12,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-มอสโคว ์// เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก-กรุงเทพฯ  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิภายใน จากมอสโคว-์มูร์มนัสค ์// มูร์มนัสค-์เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่  านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมทีพ่กัตามระบหุรือเทยีบเทา่ในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่ีอุณหภูมิ
ต ่าและราคาโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  าให้ตอ้งมกีาร
ปรับเปลี่ยนยา้ยเมอืง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ให้ทา่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณน์ าเที่ยวให้ความรู้และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรรม)์ /หากผูเ้ดินทางอายุเกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและ
กลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพิม่)  

 
 
 
 

http://www.followmeholiday.com/
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 %  
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด , คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ทา่นเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมทีพ่กั และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรบัทุกท่าน)  

 หากท่านลืมสมัภาระไวใ้นหอ้งพกั มีคา่ใชจ้า่ยในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได้ 
 ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ทอ้งถิ่น ท่านละ 50 ยเูอสดอลล่าร์ตอ่ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวัน  
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษัท และ

ค่าใชจ้่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ้่าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  80 % ของราคาทวัร์ / ** ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %    

http://www.followmeholiday.com/

