
   

                

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                

  

  

เยอืนดนิแดนแห่งหมีขาว ตามรอยประวตัศิาสตร์ ณ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พเิศษ..ลิ"มรสไข่ปลาคาเวยีร์
เหล้าว้อดก้า แชมเปญ พร้อมฟังเสียงเพลงและดนตรีขับกล่อมในแบบรัสเซีย ชมการแสดง
พื"นเมือง (Folk Show) 

34.33 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั"น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู 9  
 สายการบิน แอร์แอสตาน่า พบกบัเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 
>3.?3 ->AB3 น. �ออกเดินทางสู่ เมืองเซนปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน AIR ASTANA เทีHยวบินทีH KC932  
                           (แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินอลัมาตี' )  
>4.>M น. �ออกเดินทางสู่เมืองเมืองเซนปีเตอร์สเบิร์ก โดยเทีHยวบินทีH KC 135   
B3.P3 น. เดินทางถึง สนามบิน เมืองเซนปีเตอร์สเบิร์ก หลงัผา่นขั'นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ 
  � นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีHพกั PARK PRIBALTIJSKAYA INN หรือเทียบเท่า 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM  

ชมภายในพระราชวงั ที�ประกอบดว้ยห้องต่างๆ มากกว่า /,121 ห้อง ณ สถานที�แห่งนี' เคยใชเ้ป็นที�รับรองการเสด็จ
เยือนรัสเซียของรัชกาลที� 2 ของไทยในการเจริญสัมพนัธไมตรีไทย / รัสเซีย   พร้อมทั' งทรงร่วมฉายพระฉายา
ลกัษณ์ร่วมกบัพระเจา้ซาร์นิโคลสัที� = ของรัสเซียอีกดว้ย  
 
 

 
 
 
กลางวัน 
 � รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารพื"นเมือง 

นาํท่านชมภายใน มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สร้างในปีค.ศ. /@/= โดยมีโดม
ทองเป็นเอกลกัษณ์ ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึ� งต่อมาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถหิ์น 

วนัทีHหนึHง   กรุงเทพฯ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

วนัทีHสอง            เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 



   

                

  

  

และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที� / ที�ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี' เป็นวิหารที�มีความ
ยิ�งใหญ่ที�สุดของโลก พระองคจึ์งทุ่มเททั'งกาํลงัคน และกาํลงัทรัพยอ์ยา่งมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องคาํแผ่นปิด
หนกัรวม /11 กิโลกรัม ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคทห์ลากสี ซึ� งใชเ้วลาก่อสร้างยาวนาน
ถึง B1 ปี ปัจจุบนัวิหารเซนตไ์อแซคไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นวิหารทรงโดมที�ใหญ่เป็น 
 
 
 
 
 

 
 นําท่านแวะถ่ายภาพ ( Bronze horseman statue peter great) ขี�มา้สีบรอนซ ์เป็นอนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอรม์

หาราชจากแคทเธอรีนมหาราชตั!งอยู่บนวุฒิสภาสแควรห์นัหน้าไปทางแม่นํ!าเนวาและลอ้มรอบดว้ยทหารเรือ, 
มหาวิหารเซนต์ไอแซครูปปั! นที-สรา้งขึ! นโดยประติมากรที-มีชื-อเสียงฝรั -งเศสEtienneมอริซFalconetแสดงใหเ้ห็น
ปีเตอรม์หาราชเป็นฮีโร่โรมันบนหลังมา้ชี! ทางสาํหรบัรสัเซียในขณะที-ขั!นตอนที-มา้ของเขาเกี-ยวกบังซึู-งหมายถึง
ศตัรขูองปีเตอรม์หาราช 

จากนั'น นาํท่านชม วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์  (Peter-and-Paul-Fortress) เริ�มสร้างขึ'นเมื�อปีค.ศ /@/= และสร้าง
เสร็จในวนัที� =C มิถุนายน ค.ศ. /@DD ตั'งชื�อวิหารแห่งนี' เพื�อเป็นเกียรติE แด่ นักบุญปีเตอร์ และนกับุญปอลด์เพื�อเป็น
การเผยแพร่ศาสนา ซึ� งวิหารแห่งนี' เป็นที�เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ�มตน้จากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชเป็น
องคแ์รก จนกระทั�งถึงกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์ที�เพิ�งนาํมาในปีค.ศ /CCG โดยการตรวจ DNA ทราบว่าคือ 
พระเจา้นิโคลสั ที� = และครอบครัวซึ� งประกอบดว้ย พระเจา้นิโคลสัที� = พระมเหสีอเล็กซานดรา และพระธิดา D 
พระองคคื์อโอลกา้ (Olga) ทาเทียนา (Tatiana) และอนาสตาเซีย (Anastasia) ส่วนที�ไม่พบคือ มาเรีย (Maria) และรัช
ทายาทอเลก็เซย ์(Alekxy) บริเวณโดยรอบมีโรงงานผลิตเหรียญและที�ขงัคุกนกัโทษทางการเมือง  

 
 
 
 

หลงัจากนั!นนําท่านเดินทาง สู่ โบสถแ์ห่งหยดเลือด (SAVIOR ON THE BLOOD CATHEDRAL)  
“โบสถแ์ห่งหยดเลือด” หรือ “The Church of the Savior on Spilled Blood” หรือชื�ออยา่งเป็นทางการว่า “The 
Cathedral of the Resurrection of Christ” อนัหมายถึง “โบสถแ์ห่งการคืนชีพ” ตั!งอยู่ที-เมืองเซนต์ปีเตอรเ์บิรก์ 
ประเทศรสัเซีย เริ-มก่อสรา้งเมื-อ ปี ค.ศ. 1883 แลว้เสร็จเมื-อปี ค.ศ. 1907 เป็นอนุสรณ์ที-พระเจา้อเลก้ซาน



   

                

  

  

เดอรที์- 3 สรา้งขึ! นเพื-อราํลึกถึงพระบิดาพระเจา้อเล็กซานเดอรที์- 2 ผูป้ลดปล่อยชาวนา ซึ-งถูกลอบปลงพระ
ซนมบ์ริเวณนี!  ในปี ค.ศ. 1881 สรา้งดว้ยรปูแบบศิลปะยุคฟื! นฟู เลียนแบบโบสถ์โบราณในคริสตศวรรษที- 12 
ของกรุงมอสโก ภายในตกแต่งวิจิตรบรรจงดว้ย ฝีมือจิตกรกวา่ 30 คน ในช่วงสงครามโลกครั!งที- 2 โบสถ์ไดร้บั
ความเสียหายจากระเบิด หลงัสิ! นสุดสงครามจึงไดมี้การบรูณะใหม่  
 
 

 
 
 
 
:;.== น. รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  (พืF นเมืองของชาวรสัเซีย)  ที-วงัNikolaevskiy Palace เชิญ 
  ลิ! มรสไข่ปลาคาเวียร ์เหลา้วอ้ดกา้ หรือ แชมเปญ พรอ้มฟังเสียงเพลงและดนตรีขบักล่อมในแบบรสัเซีย 

  พื! นเมือง **ชมการแสดงพืF นเมือง (Folk Show)   
 
 
 
 
 

 

 

� นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีHพกั PARK PRIBALTIJSKAYA INN หรือเทียบเท่า 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าทีHห้องอาหาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์( PETERHOF )ริมฝั�งทะเลบอลติค
สร้างในปี ค.ศ./@12 ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ซึ� งพระองคใ์ชเ้ป็นที�พกัผ่อนสาํหรับล่าสัตวใ์นฤดูร้อน โดยมี

วนัทีHสาม     เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 



   

                

  

  

ความประสงค์จะให้พระราชวงันี' มีความงดงามยิ�งกว่าพระราชวงัแวร์ซายส์ในฝรั�งเศสเพื�อแสดงออกถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย และเนื�องจากไดร้วบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากประเทศต่างๆมากมายสิ�งก่อสร้างและ
สถาปัตยกรรมที�ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที�ใชป้ระดบัประดาห้องหับต่างๆ เช่น 
ห้องบอลรูม ห้องทอ้งพระโรง ท่านจะตื�นตาตื�นใจกบัประติมากรรมนํ'าพุอนัโดดเด่นอลงัการดว้ยทองเหลืองอร่าม 
และร่มรื�นลงตวักบัอุทยานพฤกษานานาพนัธ์ุ 

 
 
 

 
กลางวัน  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 นําท่านเดินทาง สู่ พระราชวงัฤดูรอ้นของพระนางแคทเธอรีน Catherine Palace สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเต

อรม์หาราชเป็นพระราชวงัหลวงอันสวยงามและสวนแห่งความสุขความทรงจาํในปีค.ศ. 1708-1724 เป็นที-

พกัผ่อนในฤดูรอ้นของพระมเหสีองคโ์ปรดคือ พระนางแดทเธอรีนที- 1 ต่อมาก็ยกใหก้บัพระธิดาคือพระนาง

อลิสซาเบธในปีค.ศ. 1741 ไดท้ําการตกแต่งพระราชวงใัหมี้ความหรูหรามากขึ! นโดยทํา การขยายพื! นที-ของ

สวนออกไปสถาปนิกผูอ้อกแบบคือ Bartolomeo   Francesco  Rastrelli ในระหว่างสงครามโลกครั!งที- 2 หอ้ง

อําพันที-มีชื-อเสียงถูกขโมยไปหมดโดยกองทัพนาซีของเยอรมันเหตุผลที-พระราชวงัแห่งนี! มีชื-อว่า แคทเธอ
รีน เพื-อเป็นการขยายพระเกียรติNแด่พระมารดาของพระนางอลิสซาเบทพระราชวงัแห่งนี! ประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆ 55 หอ้งมีภาพวาดบนผา้ใบ 130 ชิ! น ออกแบบโดยฝีมือของศิลปินในช่วงคริสต์ศตวรรษที-17-18 ในยุค
ของพระนางแคทเธอรีนมหาราชไดท้รงต่อเติมหอ้งภาพซึ-งจัดแสดงเป็นแผนผังของพระราชวังดว้ยศิลปะ
คลาสสิก ทําใหพ้ระราชวงัฤดูรอ้นของพระนางแคทเธอรีนนี! มีความโดเด่นดว้ยรูปแบบของเอกลกัษณ์ที-ลงตัว
จึงทาํใหพ้ระราชวงัแห่งนี! มีความสวยงามมากยิ-งขึ! น  

 
 
 
 
 

     หลงัจากนั!น ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระ กบัชอ้ปปิF ง ตามอธัยาศยั  
คํHา  � รับประทานอาหารคํHา ณ ภัตตาคารจีน 

� นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีHพกั PARK PRIBALTIJSKAYA INN หรือเทียบเท่า 



   

                

  

  

 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน��ท่าอากาศยานปุกคาวา เช็คอินรบับตัรที-นั-ง เดินทางกลบั สู่กรุงเทพฯ 

 แวะใหท้่านชอ้ปปิ! ง ณ ซุปเปอรม์าร์เก็ตขนาดใหญ่ก่อนเขา้สู่สนามบิน ท่านสามารถซื! อของฝากในราคาคน
 ทอ้งถิ-น อาทิ ช็อคโกแลต ขนมขบเคี! ยวยี-หอ้ของรสัเซีย ผลไมส้ดตามฤดูกาล  

12.35 น. �ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่า เทีHยวบินทีH KC>?A สู่กรุงอลัมาตีF   
  บริการอาหารและเครื-องดื-มบนเครื-องบิน 
20.35 น. �เดินทางถึง ท่าอากาศ เมืองALAMATY แวะเปลี�ยนเครื�อง 

01.00 น. �แอรแ์อสตาน่า เที-ยวบินที- KC 931 นําท่านเหิรฟ้า สู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื-องดื-มบนเครื-องบิน 

08.55 น. �เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
 

 

   อตัราค่าบรกิาร  
RS-RU ก.ค.( CLOSE) / W-:= ส.ค.(R= ที�รบัได ้) / :R-:W พ.ย. XY 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ R-S ท่าน) S;,YYY.- บาท 
ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ R ท่าน) S;,YYY.- บาท 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ ่R ท่าน) SY,YYY.- บาท 
พกัเดยีว เพิ�ม    ],;==.- บาท 
   อตัราค่าบรกิาร  

RR-RW ต.ค. XY 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ R-S ท่าน) ]=,;;;.- บาท 
ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ R ท่าน) ]=,;;;.- บาท 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ ่R ท่าน) S;,;;;.- บาท 
พกัเดยีว เพิ�ม    ],;==.- บาท 

วนัทีHสีH            เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงเทพฯ 

วนัทีHห้า             กรุงเทพฯ 



   

                

  

  

 
การชาํระเงิน  
�งวดที� : : สาํรองที�นั �งจา่ย :X, === บาท/ท่าน ภายใน S วนัหลงัมีการยืนยนักรุป๊เดนิทางแน่นอน  
                พรอ้มส่งรายชื�อและหนา้พาสปอรต์ผูที้�จะเดินทางทนัที 

�งวดที� R : ชาํระส่วนที�เหลือ :X วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั"นขอสงวนสิทธิsในการคนืเงินค่ามัดจําทั"งหมด 
อัตรานี"รวม               
�ค่าตั Rวเครื-องบินแอรแ์อสตาน่า รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื! อเพลิง กรุงเทพฯ-อลัมาตี! -เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ 
   อลัมาตี! -กรุงเทพฯ 
�ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ'ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 
�ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่าน /1 ห้อง ที�ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 
�ค่าอาหารและค่าบตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
�ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
�ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท 
อัตรานี"ไม่รวม         
�ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
�ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% จากค่าบริการ    
�ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ คนไทย 
�ค่าอาหารและเครื-องดื-มสั -งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
�ค่าพนกังานขนกระเป๋า ณ โรงแรม / ใบ / ท่าน 
�ไม่รวมนํ' าดื�ม     
�ค่าทิปค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย  ท่านละ S USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 5 วนั เท่ากบั 15 USD) 
�ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ-น  ท่านละ S USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 9 USD)       
�พนักงานขบัรถในรสัเซีย  ท่านละ R USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 6 USD) 

การยกเลกิการจองทัวร์ 
�หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทําการ คืนเงินมดัจาํ 
�หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง >M-Bt วันทําการ หกัมดัจาํ 15,000 บาท  
� หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 3u->P วนัทําการ หัก 21% ของราคาทวัร์   
�หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า @ วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิE ในการคืนเงินทั'งหมด  
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 
�สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั!น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให ้ท่านเปิด
หอ้งพกั เป็น Z หอ้ง จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 



   

                

  

  

� กรณีเดินทางเป็นตั Rวกรุป๊ หากออกตั gวแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้
�กระเป๋าเดินทางเพื-อโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ นํ!าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ /กระเป๋าถือขึ! นเครื-อง (Hand carry)  
  นํ!าหนักตอ้งไม่เกิน b ก.ก.cใบ  

หมายเหตุ  
�กรุ๊ปยนืยันการเดนิทาง เมื�อมผีูเ้ดนิทางครบ 15 ทา่น ขึ�นไป 
�รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ หรือ   
เหตุการณ์ทางการเมือง  และภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัฯ จะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
�บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผดิกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 
ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั'งหมดหรือบางส่วน 
�บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
�บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติหรือ คนต่าง
ดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
�เนื�องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที�ต่างกนั โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่า มีกฎในการออกตั{วก่อนเดินทาง =/ วนั และเมื�อตั{ว
ออกมาแลว้ จะไม่สามารถ เปลี�ยนชื�อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั{วได ้ 
�ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบตนเอง ในกรณี เปลี�ยนเครื�องและทรัพยสิ์นของตนเอง 
�โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที-ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ! นอยู ่ณ หน้างานนั!นๆ 

�ภาพที-ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื-อความเขา้ใจในมุมมองสถานที-ท่องเที-ยว ภาพใชเ้พื-อการโฆษณาเท่านั!น 

 
**บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ  
ท ั-งนี-อยูใ่นดลุยพนิจิของหวัหนา้ทวัรเ์ป็นสาํคญั** 

 


