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รัสเซีย มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 8 วนั 

คณะพเิศษบนิตรงด้วยสายการบนิ Aeroflot สายการบนิประจ าชาติรัสเซีย 

8-15 เมษายน 2560 

 
 

 Russia ดินแดนแห่งพระเจา้ซาร์  มอสโคว ์เซนตปี์เตอร์เบิร์ก         ในอดีตท่ีเคยเป็นประเทศมหาอ านาจแห่ง

ค่ายสังคมนิยมท่ียิง่ใหญ่ ไดมี้การเปล่ียนแปลงและปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อใหท้นักบัโลกปัจจุบนั  เปิดประเทศตอ้นรับ

ดว้ยความเป็นเสรีภาพ เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปเท่ียวชมความสวยงามของสถานท่ีต่างๆแห่งประวติัศาสตร์ 

ศิลปะวฒันธรรม และอารยธรรม พร้อมดว้ยสมบติัอนัล ้าค่า รวมทั้งธรรมชาติอนัสวยงามท่ียงัคงเหลืออยู ่ 

ชมเมืองหลวงมอสโคว ์จตุัรัสแดง วหิารเซน้ตบ์าซิลท่ีสวยงาม พระราชวงัเครมลิน สถานีรถไฟใตดิ้น ฯ 

มอสโคว ์– เนินเขาสแปโรว ์– จตุัรัสแดง – วหิารเซนตบ์าซิล – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์าร์เมอร่ี – ชอ้ปป้ิง

ยา่นถนนอาราบตั – สถานีรถไฟใตดิ้น – ซากรอสค ์– วหิารเซนตซ์าเวยีร์ – เซนตปี์เตอร์เบิร์ก – พระราชวงัแคทเธอรีน   

โบสถห์ยดเลือด – มหาวิหารเซนตไ์อแซก – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวงัฤดูร้อน  (ปีเตอร์ฮอฟ) –               

พิพิธภณัฑเ์ฮอร์มิเทจ          พิเศษ “ชมละครสัตวรั์สเซีย” 
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วนัเสาร์ที ่8 เมษายน 2560  (กรุงเทพฯ – มอสโคว์) 

07.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว P เคาน์เตอร์สายการ

บิน AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES (SU) ประตูทางเขา้ท่ี 7 โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

10.40 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ กรุงมอสโคว ์โดยเท่ียวบินท่ี SU 271  (บินประมาณ 9.55 ชม./

รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน)  

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินเชเรเมเตียโว/กรุงมอสโคว ์ น าท่านผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋า

สัมภาระ  แลว้น าท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นเขา้พกัท่ี Izmailovo 

Delta Hotel หรือเทียบเท่า (พกัสามคืน) 

 

วนัอาทติย์ที่ 9 เมษายน 2560  (มอสโคว์) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

แล้วน าทา่นเท่ียวกรุงมอสโคว ์ (Moscow) เมืองน้ีถูกสร้างข้ึนมาเม่ือปี ค.ศ.1147โดยเจา้ชายยริู

โคลโกรูก้ี ซ่ึงเป็นตน้ราชวงศรั์สเซีย เมืองน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ามอสโคว ์ และมีการสร้างป้อม

ปราการต่างๆมากมายเพื่อเป็นการป้องกนั และเอาไวต่้อตา้นขา้ศึกท่ีรุกราน ป้อมปราการเหล่าน้ีท่ีเป็น

จุดเร่ิมตน้ของพระราชวงัเครมลินท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์ของรัสเซีย  เพราะค าวา่ เครมลิน 

หมายถึง ป้อมปราการ  

น าท่านไปยงั เนินเขาพอคลอนนายา่ (Poklonnaya Hill) เป็นเนินเขาท่ีมีความสูงอีกแห่งหน่ึง

ในมอสโคว ์ ซ่ึงพื้นท่ีแห่งน้ีมีความสูงประมาณ 172 เมตร ซ่ึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยแม่น ้าเซ

ทนั และต่อมายอดสูงของเนินเขาดา้นหน่ึงไดถู้กท าลายลงไปในปี ค.ศ.1987 และในปี ค.ศ.1936 

พื้นท่ีแห่งน้ีก็ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของกรุงมอสโควแ์ละไดถู้กน ามาท าการปฏิสังขรณ์เป็นสวนอนุสรณ์

สถานแห่งชยัชนะ ท่ีประดบัไปดว้ยซากรถถงัและยานพาหนะท่ีถูกใชใ้นสงครามโลกคร้ังท่ี 2       

 

จากนั้น น าท่านไปชมความสวยงามของกรุงมอสโคว ์ จากเลนินฮิลล ์ หรือ เนินเขานกกระจอก 

(Sparrow Hill ) ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาและเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของเลนินผูน้ าในอดีต ซ่ึงเป็นจุดชมววิ
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ท่ีสวยงามมากสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควท่ี์อยูเ่บ้ืองล่างไดโ้ดยทัว่ตลอด และสามารถ

มองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลินซ่ึงท่านสามารถถ่ายรูปกบัหน่ึงในเจด็ตึกท่ีใกลท่ี้สุดคือ 

มหาวทิยาลยัมอสโควท่ี์เป็นมหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซียสร้างในสมยัพระนางแคทเธอรีน 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

-หลงัจากนั้นน าท่านไปชม สถานีรถไฟใตดิ้น เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนอยา่งประณีตมีความ

งดงามและสวยท่ีสุดในโลก สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้

เห็นถึงความยิง่ใหญ่ ประวติัศาสตร์ ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนังดงาม การตกแต่ง

ของแต่ละสถานีแตกต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อน  

-จากนั้น น าท่านไปสู่ ยา่นถนนอาราบทั (Arabat Road) ซ่ึงเป็นแหล่งช๊อปป้ิงส าหรับนกัท่อง 

เท่ียว เป็นถนนคนเดิน เป็นทั้งยา่นการคา้ ท่ีมีความยาวประมาณ 1 กม. ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตาม

อธัยาศยั สนุกสนานกบัการชมสินคา้พื้นเมือง เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยัท่ีร้านคา้ของท่ีระลึก ร้าน

นัง่เล่น อาทิ แมคโดนลั สตาร์บคั ฮาร์ดร็อคคาเฟต ์ และมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน 

ศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก  

เยน็  บประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน อาหารจีน หลงัจากนัน้พกัผ่อนท่ี Izmailovo Delta 

Hotel หรือเทียบเท่า อีกหนึง่คืน  

 

วนัจันทร์ที ่10 เมษายน 2560  (มอสโคว์ – ซากรอสค์ – มอสโคว์) 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซากรอสค ์(Zagorsk) ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงหนือ  

ห่างจากกรุงมอสโควป์ระมาณ 75 กม.    

ซากรอสค ์ เป็นเมืองโบราณซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรทางศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธด๊อกซ์อนัยิง่ใหญ่ 

และเก่าแก่ท่ีสุดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14-17  ในทางความเช่ือและศรัทธา ซ่ึงถือวา่เป็นดินแดนอนัศกัด์ิ

สิทธ์และยงัเป็นท่ีแสวงบุญของชาวรัสเซีย มีวทิยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางดา้นศาสนา 

สอนการวาดภาพไอคอน และยงัมี วทิยาลยัสงฆท่ี์มีบาทหลวงและนกัศึกษาทางดา้นศาสนา เมืองน้ีไดมี้
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การเปล่ียนช่ือหลายคร้ัง ช่ือ โพซาด (Posad/1782)  เซอร์เกียฟ (Sergiev/1919) ซาก

รอสค ์(Sagorsk/1930) เซอร์เกียฟ โพซาด (Sergiev Posad/1992)  

  

น าท่านเขา้ชม โบสถโ์ฮล่ีทรินิต้ี (Holy Trinity Monastery) ซ่ึงเป็นโบสถแ์ห่งแรกของ

เมืองท่ีมียอดโดมหวัหอมสีทอง ชมความยิง่ใหญ่ภายในวหิารท่ีถูกตกแต่งดว้ยเงินและทองอยา่งวจิิตร

ตระการตาดว้ยภาพเฟรสโกแ้ละภาพไอคอน และยงัมีโลงศพของนกับุญเซอร์เจียส (St. Sergius) 

ท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่านไว ้ ชมพิพิธภณัฑท่ี์ไดเ้ก็บรวบรวมเคร่ืองใชต่้างๆท่ีมีค่ามากมายของ

นกับวชในสมยัก่อนท่ีใชต้บแต่ง ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีไดเ้ป็นโรงเรียนสอนศาสนาส าหรับนกับวชต่างๆ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน Edem อาหารพื้นเมือง 

   จากนั้น น าท่านเดินทางกลบักรุงมอสโคว ์  

 

น าท่านชม มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร์ ตั้งอยูติ่ดกบัแม่น ้ามอสโคว ์ เป็นวหิารโดมทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

รัสเซียมีอยูด่ว้ยกนั 5 โดม ตวัอาคารเป็นสีขาว ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ท่ีรัสเซียชนะกองทพันโป

เลียน สามารถจุคนได ้10,000 คน  

17.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน อาหารจีน 

19.00 น. ชมการแสดงละครสัตว ์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู้ท่ีไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง มา้ 

ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดง

ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 บาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที นอกจากนั้น ยงัมีบริการ

ถ่ายรูปกบัสัตวต่์างๆ และมีของท่ีระลึกส าหรับเด็กๆ เคร่ืองด่ืม ขนม ไอศกรีม ใหซ้ื้อหาไปทานระหวา่ง

นัง่ชมการแสดงอีกดว้ย  

22.30 น. น าท่านกลบัโรงแรมท่ีพกั Izmailovo Delta Hotel หรือเทียบเท่า  

วนัองัคารที ่11 เมษายน 2560  (มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก) 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เตรียม check out  

หลงัจากนัน้น าท่านชม จตุัรัสแดง (Red Square) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงถูกสร้าง

ดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อนนบัเป็นลา้นช้ินท่ีตอกลงไปบนพื้น จนกลายเป็นลานกวา้งใจกลางเมือง ท่ี



  

 

-5- 
 

เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือ

การประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 นอกจากนั้นยงัเป็นสถานท่ีเก็บศพของเล

นิน ในปัจจุบนัใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกถึง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงจะเป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม  

    

น าท่านเขา้ชม วหิารเซนตบ์าซิล (St.Basilika Church) ซ่ึงถือวา่เป็นสถาปัตยกรรมและ

สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของกรุงมอสโคว ์ เป็นวหิารท่ีสวยงามท่ีมีโบสถ์ 9 โบสถ ์ รวมกนัท่ีเป็นหน่ึงเดียว 

โดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงาม สดใส จนใครๆ ก็ตั้งช่ือเล่นใหว้หิารน้ีวา่ “โบสถลู์กกวาด” สร้างดว้ย

ศิลปะรัสเซียโบราณซ่ึงเช่ือวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีไม่ไดล้อกเลียนแบบของศิลปะยคุใดมาก่อน วหิาร

แห่งน้ีถูกสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ช่ือ โพสทนิ์ค ยาคอฟเลฟ (Postnik  Yakovlev) 

หลงัจากไดส้ร้างเสร็จก็ถูกควกัดวงตาทั้งสองขา้งโดยกษตัริยอี์วานท่ี 4 นบัเป็นความโหดร้ายท่ีน่าเศร้า

ยิง่นกั เพราะวา่ไม่ตอ้งการใหไ้ปสร้างส่ิงสวยงามเช่นน้ีในท่ีแห่งใดอีก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

ช่วงบ่ายน าท่านไปยงั ตลาดอิสเมลอฟสก้ี (Izmailovsky Market) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีจ าหน่าย

ของท่ีระลึกและงานศิลปหตัถกรรมท่ีใหญ่และสวยงามท่ีสุดในมอสโควใ์หท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้

ท่ีสวยงามในราคายอ่มเยา เช่น ตุก๊ตาแม่ลูกอ่อน/เคร่ืองหตัถกรรมลายครามท่ีสวยงาม/เคร่ืองประดบั

ต่างๆ มากมาย ฯ           

   

 

จากนั้น น าท่านชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) ท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังของแม่น ้ามอสโควแ์ละแม่น ้า

เนกลินนายา สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ผูค้รองเมืองทุกพระองค ์กระทั้งยคุของซาร์ปีเต

อร์มหาราช ไดท้รงยา้ยไปอยูท่ี่เซนตปี์เตอร์เบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขก

ระดบัประมุขของประเทศ  

 

แลว้น าท่านสู่ จตุัรัสวหิาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสัมชญั โบสถอ์นันนัซิเอชัน่ โบสถอ์าร์คแอนเจลไมเคิล 

หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั 
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เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซาร์ และพระเจา้แผน่ดินทุกพระองค ์ สร้างในปีค.ศ. 

1475 - 1479 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน สถาปัตยกรรมภายนอกประกอบดว้ยโดม 9 ยอด 

ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโกบนผนงัจุดศูนยก์ลางของโบสถจ์ะมีประตูสวรรค์ รูปภาพไอคอน 

5 ชั้น เป็นภาพประวติัของพระเยซู ภาพของพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต ภาพของนกับุญท่ีท า

ความดีซ่ึงภายหลงัจากเสียชีวติไดไ้ปอยูบ่นสวรรค ์ 

  

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์าร์มเมอร์ร่ี พิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย เร่ิมสร้างตามพระบญัชาของ

พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 เพื่อใชเ้ป็นท่ีเก็บของสะสมของเจา้ชายมสัโควี ่  ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 

14 – 15 ก่อนท่ีจะสร้างอาคารแห่งใหม่น้ี เพื่อเป็นสถานท่ีรวบรวมทรัพยส์มบติัท่ีล ้าค่าซ่ึงใชใ้นงาน

พระราชพิธีต่างๆ เหรียญกลา้หาญ คลงัแสง งานโลหะติดทอง และงานลวดลายประดบัเส้นสายในช่วง

ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ทั้งท่ีจดัซ้ือหรือไดรั้บเป็นเคร่ืองบรรณาการจากมิตรประเทศ ต่อมาได้

เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑห์ลวง ในปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจาก

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20  พิพิธภณัฑอ์าร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑ์

ท่ีเก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 แห่งอยูท่ี่องักฤษ และอิหร่าน  

 

จากนั้น น าท่านชม หา้งกุม หา้งท่ีใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้หลากหลายชนิด เป็น

สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1895 อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน พกัท่ี Izmailovo Delta Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วนัพุธที ่12 เมษายน 2560 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

 

เชา้ตรู่ ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Moscow Leningradsky Station เพื่อข้ึนรถไฟความเร็วสูง 

Subsan ไปเมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.)  

   เดินทางถึงเมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก น าท่านไปรับประทานอาหารกลางวนั  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
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น าท่านชมความสวยงามของ นครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก จนไดรั้บฉายาวา่ ”ราชินีแห่งยโุรปเหนือ” 

ประกอบดว้ย 44 เกาะ เช่ือมต่อกนัดว้ยแม่น ้า – ล าคลองอีก 86 สาย สร้างโดยพระเจา้ปีเตอร์มหา

ราช เม่ือปี ค.ศ. 1703 นครแห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกวา่ 200 ปี  

บ่าย น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ฮอร์มิเทจ หรือ พระราชวงัฤดูหนาว แรกเร่ิมมีในปี ค.ศ. 1764 พระนาง

แคทเธอรีนไดท้รงซ้ือภาพเขียนจากยโุรปกวา่ 250 ช้ิน จึงตอ้งสร้างหอ้งส าหรับเก็บ และแสดงภาพ

ส่วนพระองคข้ึ์น โดยท่ีพระนางเรียกห้องแสดงภาพน้ีวา่ “เฮอร์มิเทจ” มีภาพเขียนท่ีทรงโปรดปราน

กวา่ 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอญัมณีมีค่า งานท่ีมีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวงัฤดูหนาว 

สะสมต่อเน่ืองกนัมาเร่ือยๆ จนกระทัง่รัชสมยัของพระเจา้นิโคลสัท่ี 1 มีการจดัหมวดหมู่ของสะสม

ทั้งหมด และไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งแรกท่ีใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้ปัจจุบนัมีส่ิงของต่างๆ ท่ีทรงคุณค่า

จดัแสดงอยูเ่กือบ 3 ลา้นช้ิน  

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน Taiwan อาหารจีน 

น าท่านเขา้พกัท่ี Okhtinskaya Hotel หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

วนัพฤหัสที ่13 เมษายน 2560 (เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก)  

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านแวะถ่ายรูปท่ี อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอร์มหาราชทรงมา้ (Bronze Horseman) ซ่ึงเป็น

หน่ึงในสัญลกัษณ์ของเมืองเซนตปี์เตอร์เบิร์ก สร้างในปี ค.ศ. 1768 – 1782 โดยค าสั่งของพระ

นางแคทเธอรีนมหาราช โดยศิลปินชาวฝร่ังเศส เอเตียน มอริส ฟาวโคเน่ต ์ฐานของอนุสาวรียเ์ป็นหิน

ขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีขนยา้ยโดยมนุษย ์หนกัถึง 1,500 ตนั  

ชม มหาวหิารคาซานสก้ี (Kazansky Cathedral) ซ่ึงเป็นมหาวหิารออโธด๊อกซ์ ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1801 – 1811 ออกแบบโดย Andrey 

Voronikhin     
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   หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชก้ิน (Pushkin) 

 

   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน Dom Kuptsa Utina 

  

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูร้อนแคทเธอรีน ท่ีเร่ิมสร้างในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ให้เป็นท่ี

พกัผอ่นของมเหสีองคโ์ปรด พระนางแคทเธอรีนท่ี 1 ต่อมาก็ยกใหพ้ระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 

ไดต้กแต่งท าใหพ้ระราชวงัหรูหรามากข้ึน และสมยัพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมข้ึนอีก 

ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีหอ้งพกัผอ่น 50 ห้อง อาทิ หอ้งโถงใหญ่ เป็นห้องท่ีสวยงาม ผลงานช้ิน

เอกของ Bartolomo Carlo Rastrelli หนา้ต่างประดบัประดาดว้ยกระจกเทียนปิดทองอร่าม 

ตามรูปแบบศิลปะบารอค ชมหอ้งอ าพนั เป็นห้องท่ีสวยงามท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นผนงัหรือรูปภาพประดบั 

ก็น าอ าพนัมาตกแต่งทั้งหมด หอ้งอาหารค ่าสีเขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นหอ้งท่ี

มีลกัษณะเด่นดว้ยศิลปะแบบคลาสสิค  

  

   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน หลงัจากนั้นพกัผอ่นท่ี Okhtinskaya Hotel  

 วนัศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 (เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ) 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.00 น. น าท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนดป์อล  ส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือ

สวเีดน ดว้ยศิลปะบารอค ตั้งอยูบ่นเกาะวาซิลเยฟสก้ี บนเกาะมีวหิารปีเตอร์แอนด์ปอล ซ่ึงเป็นท่ีเก็บ

พระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราช จนกระทัง่กษตัริยพ์ระองคสุ์ดทา้ยของ

ราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 และครอบครัว  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน China Town อาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด ์ เมืองน้ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย

วา่เป็นศูนยร์วมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ  
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น าท่านสู่ พระราชวงัฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระต าหนกัชายฝ่ังของกษตัริยรั์สเซีย เพื่อใชพ้กัผอ่นและล่า

สัตวใ์นฤดูร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก ประกอบดว้ย พระราชวงั น ้าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน 

เป็นในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน ้าตกท่ีลดหลัน่กนัถึง 27 ขั้น น ้าพุตกแต่ง

ดว้ยรูปป้ันถึง 255 ช้ิน มีน ้าพุใหญ่ท่ีสุด และรูปป้ันแซมซนัก าลงังา้งปากสิงโต ท่ีมีช่ือเสียง สูง 21 

เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 ปี

แห่งชยัชนะเหนือสวเีดนท่ีทุ่งโปลตาวา เขา้ชมภายในพระราชวงั ประกอบดว้ยห้องพกัผอ่น 26 ห้อง 

อาทิ ห้องเตน้ร าท่ีหรูหราฟู่ ฟ่าดว้ยศิลปะบารอค ห้องทอ้งพระโรงเป็นห้องใหญ่ท่ีสุดในพระราชวงั หอ้ง

รูปภาพท่ีแสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลี จ านวน 368 รูป  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกท่ี มหาวหิารเซนตไ์อแซค ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวหิารท่ีสวยงามท่ีสุด ใหญ่

เป็นอนัดบั 4 ของโลก เป็นตน้แบของท่ีท าการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปท่ี

ลานดา้นหลงัของมหาวหิารเซนตไ์อแซค จะมีรูปป้ันของพระเจา้นิโคลสัท่ี 1ทรงมา้กบัฐานท่ีมีรูปป้ัน

พระมเหสีและพระธิดาลอ้มรอบ  

   ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อข้ึนเคร่ืองสู่กรุงมอสโคว ์  

 

16.25 น. ออกเดินทางจากเมืองเซนตปี์เตอร์เบิร์ก สู่ กรุงมอสโคว ์ โดยสายการบิน  AEROFLOT 

RUSSIAN AIRLINES (SU) เท่ียวบินท่ี SU 021  

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินเชเรเมเตียโว/กรุงมอสโคว ์ รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน 

19.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES  

เท่ียวบินท่ี SU 270  

 

วนัเสาร์ที ่15 เมษายน 2560 (กรุงเทพฯ) 

 

08.30 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  

 

 

 


