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ก าหนดการเดนิทาง 
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์ 
21.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว W 

เคาน์เตอร์สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) ประตูทางเข้าท่ี 8 หรือ 9 โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง 

 

23.05 น. ออกเดินทาง จากกรุงเทพฯ สู่ กรุงทาซเค้นท์ (บินประมาณ 6.50 ชม./รับประทานอาหาร
และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัที่ 2 ทาซเค้นท์ – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 
03.55 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเคน้ท ์(เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน) แวะเปล่ียนเคร่ือง 3 ชม.  
07.15 น. ออกเดินทางจากเมืองทาซเคน้ท ์ สู่ กรุงมอสโคว์ (รับประทานอาหารและพกัผอ่นบน

เคร่ืองบิน) 
 

09.30 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว/กรุงมอสโคว์ น าท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง 
และรับกระเป๋าสมัภาระ 

 

 กรุงมอสโคว์ (Moscow) ถกูสร้างข้ึนมาเม่ือปี ค.ศ.1147 โดยเจา้ชายยริู โคลโกรูก้ี ซ่ึงเป็น
ตน้ราชวงศ์รัสเซีย เมืองน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ ามอสโคว ์และมีการสร้างป้อม
ปราการต่างๆมากมายเพ่ือเป็นการป้องกัน และเอาไวต่้อต้านข้าศึกท่ีรุกราน ป้อม
ปราการเหล่าน้ีท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของพระราชวงัเครมลินท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์
ของรัสเซีย  เพราะค าวา่ เครมลิน หมายถึง ป้อมปราการ 

 

 น าท่านไปยงั เนินเขาพอคลอนนาย่า (Poklonnaya Hill) เป็นเนินเขาท่ีมีความสูงอีกแห่ง
หน่ึงในมอสโคว ์ซ่ึงพ้ืนท่ีแห่งน้ีมีความสูงประมาณ 172 เมตร ซ่ึงถูกแบ่งออกเป็นสอง
ส่วนโดยแม่น ้าเซทนั และต่อมายอดสูงของเนินเขาดา้นหน่ึงไดถ้กูท าลายลงไปในปี ค.ศ.
1987 และในปี ค.ศ.1936 พ้ืนท่ีแห่งน้ีก็ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของกรุงมอสโควแ์ละได้
ถูกน ามาท าการปฏิสังขรณ์เป็นสวนอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะ ท่ีประดบัไปดว้ยซาก

 

ดินแดนแห่งพระเจ้าซาร์  มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 
รัสเซีย ในอดตีทีเ่คยเป็นประเทศมหาอ านาจแห่งค่ายสังคมนิยมทีย่ิง่ใหญ่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อให้

ทนักบัโลกปัจจุบัน  เปิดประเทศต้อนรับด้วยความเป็นเสรีภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆแห่ง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรม พร้อมด้วยสมบัติอันล า้ค่า รวมทั้งธรรมชาติอันสวยงามที่ยังคงเหลืออยู่ ชมเมืองหลวง
มอสโคว์ จตัุรัสแดง วหิารเซ้นต์บาซิลทีส่วยงาม พระราชวงัเครมลนิ สถานีรถไฟใต้ดนิ ฯ 
มอสโคว์ – เนินเขาสแปโรว์ – จตัุรัสแดง – วหิารเซนต์บาซิล – พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี –  ช๊อปป้ิงย่านถนนอาราบัต – 
สถานีรถไฟใต้ดนิ – ซากรอสค์ – วหิารเซนต์ซาเวยีร์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก –  พุชกิน้ พระราชวงัแคทเธอรีน (พระราชวงัฤดูร้อน) – โบสถ์

หยดเลอืด – มหาวหิารเซนต์ไอแซก – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวงัฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) – พพิธิภณัฑ์เฮอร์มเิทจ 
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รถถงัและยานพาหนะท่ีถกูใชใ้นสงครามโลกคร้ังท่ี 2      
 จากนั้น น าท่านไปชมความสวยงามของกรุงมอสโคว ์จากเลนินฮิลล์ หรือ เนินเขา

นกกระจอก (Sparrow Hill ) ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาและเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของเลนินผูน้ าใน
อดีต ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามมากสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควท่ี์อยู่
เบ้ืองล่างไดโ้ดยทัว่ตลอด และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน ซ่ึง
ท่านสามารถถ่ายรูปกับหน่ึงในเจ็ดตึกท่ีใกลท่ี้สุด คือ มหาวิทยาลยัมอสโคว์ ท่ีเป็น
มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างในสมยัพระนางแคทเธอรีนมหาราช 

 

 น าท่านเขา้ชม มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ ตั้งอยูติ่ดกบัแม่น ้ามอสโคว ์เป็นวิหารโดมทองค า
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัสเซียมีอยู่ดว้ยกนั 5 โดม ตวัอาคารเป็นสีขาว ถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็น
อนุสรณ์ท่ีรัสเซียชนะกองทพันโปเลียน สามารถจุคนได ้10,000 คน 

 

 จากนั้นน าท่านชม จัตุรัสแดง (Red Square) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงถูก
สร้างดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อนนบัเป็นลา้นช้ินท่ีตอกลงไปบนพ้ืน จนกลายเป็นลาน
กวา้งใจกลางเมือง ท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะ
เป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือ ง สร้างในสมัย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 นอกจากนั้นยงัเป็นสถานท่ีเก็บศพของเลนิน ในปัจจุบนัใชจ้ดังาน
ในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น ว ันปีใหม่ ว ันชาติ ว ันแรงงาน และวันท่ีระลึกถึง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงจะเป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรม
ท่ีสวยงาม 

 

 น าท่านเขา้ชม วหิารเซนต์บาซิล (St.Basilika Church) ซ่ึงถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมและ
สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของกรุงมอสโคว ์เป็นวิหารท่ีสวยงามท่ีมีโบสถ ์9 โบสถ ์รวมกนัท่ี
เป็นหน่ึงเดียว โดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงาม สดใส จนใครๆ ก็ตั้งช่ือเล่นให้วิหารน้ีว่า 
“โบสถ์ลูกกวาด” สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณซ่ึงเช่ือว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีไม่ได้
ลอกเลียนแบบของศิลปะยคุใดมาก่อน วิหารแห่งน้ีถูกสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ช่ือ 
โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik  Yakovlev) หลงัจากไดส้ร้างเสร็จก็ถูกควกัดวงตาทั้ง
สองขา้งโดยกษตัริยอี์วานท่ี 4 นบัเป็นความโหดร้ายท่ีน่าเศร้ายิ่งนกั เพราะว่าไม่ตอ้งการ
ใหไ้ปสร้างส่ิงสวยงามเช่นน้ีในท่ีแห่งใดอีก  
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 น าท่านไปชม สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนอย่างประณีตมีความ

งดงามและสวยท่ีสุดในโลก สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีชาวรัสเซียสามารถอวด
ชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวติัศาสตร์ ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรม
ประเพณีอนังดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีแตกต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟ
ระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อน  
 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน  อาหารจีน 
 จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
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พกัท่ี Gamma Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า มอสโคว ์

วนัที่ 3 มอสโคว์ – ซากรอสค์ – มอสโคว์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซากรอสค์ (Zagorsk) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออกเฉียง 
เหนือ ห่างจากกรุงมอสโควป์ระมาณ 75 กม.   

 

 ซากรอสค์ เป็นเมืองโบราณซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรทางศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊
อกซ์อนัยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ท่ีสุดตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14-17  ในทางความเช่ือและศรัทธา ซ่ึง
ถือว่าเป็นดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์และยงัเป็นท่ีแสวงบุญของชาวรัสเซีย มีวิทยาลยัสอน
ศิลปะ สอนการร้องเพลงทางด้านศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน และยังมี
 วิทยาลัยสงฆ์ท่ีมีบาทหลวงและนักศึกษาทางด้านศาสนา เมืองน้ีได้มีการ
เปล่ียนช่ือหลายคร้ัง ช่ือ โพซาด (Posad/1782)  เซอร์เกียฟ (Sergiev/1919) ซากรอสค ์
(Sagorsk/1930) เซอร์เกียฟ โพซาด (Sergiev Posad/1992) 

 

 น าท่านเขา้ชม โบสถ์โฮลี่ทรินิตี ้(Holy Trinity Monastery) ซ่ึงเป็นโบสถแ์ห่งแรกของ
เมืองท่ีมียอดโดมหัวหอมสีทอง ชมความยิ่งใหญ่ภายในวิหารท่ีถูกตกแต่งดว้ยเงินและ
ทองอยา่งวิจิตรตระการตาดว้ยภาพเฟรสโกแ้ละภาพไอคอน และยงัมีโลงศพของนกับุญ
เซอร์เจียส (St. Sergius) ท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่านไว ้ชมพิพิธภัณฑ์ ท่ีได้เก็บ
รวบรวมเคร่ืองใช้ต่างๆท่ีมีค่ามากมายของนักบวชในสมยัก่อนท่ีใช้ตบแต่ง ซ่ึงใน
ปัจจุบนัน้ีไดเ้ป็นโรงเรียนสอนศาสนาส าหรับนกับวชต่างๆ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน อาหารพ้ืนเมือง 
 จากนั้น เดินทางกลบักรุงมอสโคว ์น าท่านไปสู่ ย่านถนนอาราบัท (Arabat Road) ซ่ึง

เป็นแหล่งช๊อปป้ิงส าหรับนกัท่อง เท่ียว เป็นถนนคนเดิน เป็นทั้งยา่นการคา้ ท่ีมีความยาว
ประมาณ 1 กม. ให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั สนุกสนานกบัการชมสินคา้พ้ืนเมือง 
เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยัท่ีร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น อาทิ แมคโดนลั สตาร์บคั 
ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ และมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน ศิลปินเล่นดนตรีเปิด
หมวก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน อาหารจีน 
พกัท่ี Gamma Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า มอสโคว ์

วนัที่ 4 มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) ท่ีตั้งอยู่บนชายฝ่ังของแม่น ้ ามอสโควแ์ละ
แม่น ้ าเนกลินนายา สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ผูค้รองเมืองทุกพระองค ์
กระทั้งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราช ไดท้รงยา้ยไปอยู่ท่ีเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ี
ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ 

 

 น าท่านสู่ จตุัรัสวหิาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสัมชญั โบสถอ์นันนัซิเอชัน่ โบสถอ์าร์คแอน  
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เจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์ส าคญัใช้
ในงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซาร์ และพระ
เจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ สร้างในปีค.ศ. 1475 - 1479 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
สถาปัตยกรรมภายนอกประกอบดว้ยโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโก
บนผนงัจุดศูนยก์ลางของโบสถจ์ะมีประตูสวรรค ์รูปภาพไอคอน 5 ชั้น เป็นภาพประวติั
ของพระเยซู ภาพของพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต ภาพของนกับุญท่ีท าความดีซ่ึง
ภายหลงัจากเสียชีวิตไดไ้ปอยูบ่นสวรรค ์ 
 

 น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์อาร์มเมอร์ร่ี พิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย เร่ิมสร้างตาม
พระบญัชาของพระเจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ี 1 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีเกบ็ของสะสมของเจา้ชายมสัโคว่ี  
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 – 15 ก่อนท่ีจะสร้างอาคารแห่งใหม่น้ี เพ่ือเป็นสถานท่ี
รวบรวมทรัพยส์มบติัท่ีล ้าค่าซ่ึงใชใ้นงานพระราชพิธีต่างๆ เหรียญกลา้หาญ คลงัแสง 
งานโลหะติดทอง และงานลวดลายประดบัเส้นสายในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ทั้งท่ี
จดัซ้ือหรือไดรั้บเป็นเคร่ืองบรรณาการจากมิตรประเทศ ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์
หลวง ในปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเกบ็สะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 
14 ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20  พิพิธภณัฑอ์าร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บ
รวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 แห่งอยู่ท่ีองักฤษ และ
อิหร่าน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 น าท่านไปยงั ตลาดอิสเมลอฟสกี ้(Izmailovsky Market) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีจ าหน่ายของท่ี

ระลึกและงานศิลปหัตถกรรมท่ีใหญ่และสวยงามท่ีสุดในมอสโคว ์  ให้ท่านไดอิ้สระ
เลือกซ้ือสินคา้ท่ีสวยงามในราคาย่อมเยา เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกอ่อน เคร่ืองหัตถกรรมลาย
ครามท่ีสวยงาม เคร่ืองประดบัต่างๆ มากมาย ฯ                   

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
20.30 น. เดินทางไปสถานีรถไฟ เพ่ือข้ึนรถไฟตูน้อนไปเมืองเซนตปี์เตอร์เบิร์ก  
22.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอร์เบิร์ก โดย รถไฟ Nikolaevsky Express No. 006  
พกัท่ี คืนน้ีนอนในรถไฟตูน้อน (แบบ 4 เตียง บน-ล่าง)  

วนัที่ 5 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 
06.40 น. รถไฟมาถึงสถานีเมืองเซนตปี์เตอร์เบิร์ก น าท่านไปรับประทานอาหารเชา้  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมความสวยงามของ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จนไดรั้บฉายาว่า ”ราชินีแห่ง
ยุโรปเหนือ” ประกอบดว้ย 44 เกาะ เช่ือมต่อกนัดว้ยแม่น ้า – ล าคลองอีก 86 สาย สร้าง
โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เม่ือปี ค.ศ. 1703 นครแห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ
รัสเซียมานานกวา่ 200 ปี 

 



  

 

 

6 
 

 น าท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล  ส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมือง เพ่ือเป็นอนุสรณ์ชยัชนะ
สงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะบารอค ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสก้ี บนเกาะมีวิหารปี
เตอร์แอนดป์อล ซ่ึงเป็นท่ีเกบ็พระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหา
ราช จนกระทัง่กษตัริยพ์ระองคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 และครอบครัว 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน อาหารจีน 
 น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ หรือ พระราชวงัฤดูหนาว แรกเร่ิมมีในปี ค.ศ. 1764 

พระนางแคทเธอรีนไดท้รงซ้ือภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ช้ิน จึงตอ้งสร้างหอ้งส าหรับ
เก็บ และแสดงภาพส่วนพระองค์ข้ึน โดยท่ีพระนางเรียกห้องแสดงภาพน้ีว่า “เฮอร์มิ
เทจ” มีภาพเขียนท่ีทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอญัมณีมีค่า งาน
ท่ีมีคุณค่าถกูเกบ็สะสมในพระราชวงัฤดูหนาว สะสมต่อเน่ืองกนัมาเร่ือยๆ จนกระทัง่รัช
สมยัของพระเจ้านิโคลสัท่ี 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้ งหมด และได้เปิดเป็น
พิพิธภณัฑแ์ห่งแรกท่ีใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้ปัจจุบนัมีส่ิงของต่างๆ ท่ีทรงคุณค่าจดัแสดง
อยูเ่กือบ 3 ลา้นช้ิน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน อาหารพ้ืนเมือง 
พกัท่ี Azimut Hotel หรือเทียบเท่า เซนตปี์เตอร์เบิร์ก 

วนัที่ 6 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พุชกิน้ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงพุชกิน้ เพ่ือเขา้ชม พระราชวงัฤดูร้อนแคทเธอรีน ท่ีเร่ิมสร้างใน
สมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ใหเ้ป็นท่ีพกัผอ่นของมเหสีองคโ์ปรด พระนางแคทเธอรีนท่ี 
1 ต่อมากย็กใหพ้ระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแต่งท าใหพ้ระราชวงัหรูหรามากข้ึน 
และสมยัพระนางแคทเธอรีนมหาราชกต็กแต่งเพ่ิมเติมข้ึนอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มี
หอ้งพกัผอ่น 50 หอ้ง อาทิ หอ้งโถงใหญ่ เป็นหอ้งท่ีสวยงาม ผลงานช้ินเอกของ 
Bartolomo Carlo Rastrelli หนา้ต่างประดบัประดาดว้ยกระจกเทียนปิดทองอร่าม ตาม
รูปแบบศิลปะบารอค ชมหอ้งอ าพนั เป็นหอ้งท่ีสวยงามท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นผนงัหรือ
รูปภาพประดบั กน็ าอ  าพนัมาตกแต่งทั้งหมด หอ้งอาหารค ่าสีเขียว ออกแบบโดย 
Charles Cameron เป็นหอ้งท่ีมีลกัษณะเด่นดว้ยศิลปะแบบคลาสสิค  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน อาหารพ้ืนเมือง 
 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบัเมืองเซนตปี์เตอร์เบิร์ก  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน อาหารจีน 
พกัท่ี Azimut Hotel หรือเทียบเท่า เซนตปี์เตอร์เบิร์ก 

วนัที่ 7 เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – ทาซเค้นท์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด์ เมืองน้ีรู้จกักนั
อยา่งแพร่หลายวา่เป็นศูนยร์วมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ 
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 น าท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระต าหนกัชายฝ่ังของกษตัริยรั์สเซีย เพ่ือใช้
พกัผ่อนและล่าสัตวใ์นฤดูร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก ประกอบดว้ย พระราชวงั น ้ าพุ 
สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะ
น ้าตกท่ีลดหลัน่กนัถึง 27 ขั้น น ้ าพุตกแต่งดว้ยรูปป้ันถึง 255 ช้ิน มีน ้ าพุใหญ่ท่ีสุด และ
รูปป้ันแซมซันก าลังง้างปากสิงโต ท่ีมีช่ือเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก 
Bartolomeo Carlo Rastrelli เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชยัชนะเหนือสวีเดนท่ี
ทุ่งโปลตาวา เขา้ชมภายในพระราชวงั ประกอบดว้ยห้องพกัผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้อง
เต้นร า ท่ีหรูหราฟู่ ฟ่าด้วยศิลปะบารอค ห้องท้องพระโรงเป็นห้องใหญ่ท่ีสุดใน
พระราชวงั หอ้งรูปภาพท่ีแสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลี จ านวน 368 รูป 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 น าท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด ใหญ่เป็น

อนัดบั 4 ของโลก เป็นตน้แบของท่ีท าการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ถ่ายรูปท่ีลานดา้นหลงัของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรูปป้ันของพระเจา้นิโคลสัท่ี 1
ทรงมา้กบัฐานท่ีมีรูปป้ันพระมเหสีและพระธิดาลอ้มรอบ 

 

 จากนั้น น าท่านแวะถ่ายภาพ (ดา้นนอก) เป็นท่ีระลึกท่ี โบสถ์หยดเลือด (Church of the 
Savior on Spilled Blood) สร้างใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซาร์อเลก็ซานเดอร์ท่ี 2 รูปร่าง
และลกัษณะภายนอกของโบสถน์ั้น จ าลองมาจากมหาวิหารบาซิลในกรุง มอสโคว ์

 

 อิสระให้ท่านเดินเ ท่ียวชม ถนน Nevsky Prospect เป็นท่ี รู้จักกันดีในฐานะถนน
ประวติัศาสตร์ ศูนยก์ลางของนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร 
เ ร่ิมต้นท่ีหน้าพระราชวังฤดูหนาว ส้ินสุด ท่ีสถานีรถไฟมอสโคว์ บนถนนมี
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นในช่วงศตวรรษท่ี 18 – 20 เป็นทั้งสถานท่ีย่านการคา้ ท่ีอยู่อาศยั 
พระราชวงั โรงละคร ร้านคา้ โรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

 

ค ่า อิสระใหท่้านรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั (เพ่ือไม่เสียเวลาในการช๊อปป้ิง)    
19.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือข้ึนเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ  
22.45 น. ออกเดินทางจากเมืองเซนตปี์เตอร์เบิร์ก สู่เมืองทาซเคน้ท ์โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน 

แอร์ไลน ์(HY)  
 

วนัที่ 8 ทาซเค้นท์ – กรุงเทพฯ 
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทาซเคน้ท ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง แวะเปล่ียนเคร่ือง  
10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน ์(HY)   
18.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิ/ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  
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* * อตัราค่าบริการรวม ** 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 
2. ค่าสัมภาระน ้าหนกัท่านละ 15 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
3. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว)  
4. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษทัขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม  
5. ค่าอาหารตามรายการระบุ 
6. ค่ารถรับ-ส่งน าเท่ียวตามรายการ พร้อม ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
7. หวัหนา้ทวัร์ท่ีช านาญเส้นทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
8. ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
** อตัราค่าบริการไม่รวม **  
1.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้งพกั , รวมถึงค่าอาหาร  
   และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 
2. ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน          
   (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   
4. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง  
หมายเหตุ **  เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
                 **  ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนโปรแกรมหากสมาชิกเป็นผู้ใหญ่ขัน้ต ำ่ไม่ 
                       ครบ 15 ท่ำน และรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
                 **  ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนดัพบชา้กวา่เวลานดัหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่  
                       ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณดีังต่อไปนี ้** 
      1. หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ        
      2. หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง
ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
      3. หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
      4. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้
     5. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได ้

** เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด ** 


