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69,900.- 
มัดจ ำท่ำนละ 20,000.- 

21 – 28 ก.ย. 62 19 – 26 ต.ค. 62 02 – 09 พ.ย. 62 11 – 18 เม.ย. 63 

02 – 09 พ.ค. 63 12 – 19 ก.ย. 63 17 – 24 ต.ค. 63 07 – 14 พ.ย. 63 

วันที่  1 : กรุงเทพฯ – โดฮำ  
วันที่ 2 : โดฮำ – มอสโคว์ – ซำร์กอร์ส - มอสโคว์ ( 2 คืน ) 
วันที่ 3 : พระรำชวังเครมลิน – สถำนีรถไฟใต้ดิน – ถนนอำรำบัต – มอสโคว์ 
วันที่ 4 : มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – นั่งรถไฟด่วน – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ( 3 คืน ) 
วันที่  5 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระรำชวังปีเตอร์ฮอฟ – เซนต์ไอแซค 
วันที่ 6 : วิหำรปีเตอร์แอนด์พอล – พระรำชวังแคทเธอรีน – นิโคลัส พำเลส  
วันที่  7 : พระรำชวังฤดูหนำว – โดฮำ 
วันที่ 8 : โดฮำ – กรุงเทพฯ 
 

รัสเซีย 8 วัน (QR) 
มอสโคว์ – เซนตป์ีเตอร์สเบิร์ก  

 

บินสำยกำรบินกำตำร์แอร์เวย์ สำยกำรบินที่ได้รับรำงวัลสำยกำรบินดีที่สุด อันดับหนึ่งของโลก ปี 2019 
พักที่มอสโคว์ 2 คืน และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 3 คืน - นั่งรถไฟควำมเร็วสูง สู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

พักโรงแรมระดับ 4 ดำวมำตรฐำนยุโรป – ทำนอำหำรทั้งพื้นเมือง และ อำเซียน 
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วันที่  1 : กรุงเทพฯ – โดฮำ  

 
17.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ ประตู 8 แถว P/Q 
20.45 น. ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเท่ียวบิน QR 833 
23.55 น. เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

วันที ่ 2 : กรุงมอสโคว์ – ซำร์กอร์ส – มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร ์- มอสโคว์  
 

02.55 น. ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ (Domodedovo airport) โดยเท่ียวบิน QR 223 
08.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Domodedovo, มอสโคว์ กรุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศ

รัสเซีย ซึ่งในอดีต คือ สหภาพโซเวียต มหาอ านาจผู้น ากลุ่มประเทศสังคมนิยม   
เดินทางสู่ เมืองซำร์กอร์ส (Zagorsk) เป็นเมืองท่ีมีศาสนสถานทางคริสต์ศาสนาท่ี เจริญรุ่งเรืองมากใน
อดีตเมื่อราว 700 ปีมาแล้ว ถือกันว่าเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของรัสเซีย   เมืองซาร์กอร์สนี้มีช่ือเดิมว่า 
“Sergiev Posad”  เป็นช่ือของนักบุญเซอร์เจียส ผู้ถือก าเนิดจากบริเวณใกล้เคียงเมืองแห่งนี้ และไ ด้
ก่อต้ังโบสถ์แห่งซาร์กอร์ส ขึ้นในราวคริสตวรรษท่ี14 ด้วยรูปทรงศิลปะแบบRussian Orthodox  เมื่อปี 
ค.ศ.1919 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “ซากอร์ส” เพื่อให้เกียรติแก่เลขาธิการคณะกรรมการ พรรคคอมมิวนิสต์ท่ี
ช่ือว่า “ซากอร์สกี้”  
เข้าชมความงดงามของ พระอำรำมเซอร์กำเยฟโปสำด (Sergiev Posad Monastery) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
อารามออร์โธดอกซ์ท่ีสวยที่สุดในรัสเซีย  โดยอารามถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ีท่ี 14 เพื่อเป็น เกียติแด่ 
นักบุญเซนต์เซอร์เจียส (ST. SERGIUS) ปัจจุบันอารามแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายออร์โธ
ดอกซ์ท่ี ใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ปัจจุบันเป็นท่ีฝังศพของบอริส โกดูนอฟ (Boris Godunov) นอกจากนี้แล้ว
ภายในอารามประกอบไปด้วยอาคารหินสีขาวที่ซับซ้อน ซึ่งโดดเด่นด้วยโดมทองและฟ้าสลับกันไป ชมหอ
ระฆังเก่าแก่ บ่อน้ ามนต์ศักด์ิสิทธิ์ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส ท่ีมีแท่นบู ชา
ประดับประดาด้วยเงินบริสุทธิ์ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจ าพวกของฝากของท่ีระลึกบริเวณตลาดนัด
หน้าโบสถ ์

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์ น าท่านเข้าชม มหำวิหำร

เซนต์ซำเวียร์ (St. Savior Cathedral) สร้างเพื่อ
เป็นอนุสรณ์ท่ีรัสเซียมีชัยชนะ  ต่อกองทัพนะโนเลีย
ในปีค.ศ. 1812 เป็นวิหารท่ียังใช้ท าพิธีการทางศาสนา
อยู่ในปัจจุบัน  โดมมีควมสูงโดยรวม 105 เมตร หรือ 
(344 ฟุต) เป็นโดมคริสตจักรออร์ โธดอกท่ีสูงทีสุดใน
โลก และเป็นแห่งแรกในประวัติศาสตร์ของรัสเซียท่ี
ดมของวิหารถูกก่อสร้างโดยการหล่อด้วยแผ่นทองท้ังหมด 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Lesnaya ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่ 3 : พระรำชวังเครมลิน – สถำนีรถไฟใต้ดิน – ถนนอำรำบัต – มอสโคว์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้ำชมพระรำชวังเครมลิน (Kremlin Armoury 
Chamber )  พระราชวังเครมลิน ต้ังอยู่ท่ีกรุงมอสโค 
สร้างอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น้ ามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ ซึ่งในอดีตเป็นที่
ประทับของพระเจ้าซาร์กษัตริย์แห่งราชวงศ์รัสเซีย แต่
ได้ถูกปฏิวัตเป็นคอมมิวนิสต์ และได้ใช้เป็นท่ีท าการ
รัฐบาลเครมลิน เป็นช่ือ ของนักการเมือง พอระบบ
สังคมนิยมล่มสลายเป็นประชาธิปไตยก็ได้เปิดให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวจนถึงปัจจุบัน 
เข้าชม พิพิธภัณฑ์อำร์เมอร์ร่ีเชมเบอร์ (Armoury 
Chamber)  ในพระราชวังเครมลิน ชมความมโหฬาร
ของพระราชวังในศตวรรษท่ี 15-16 ชมโบสถ์อัสสัมชัญ 
,หอระฆังของพระเจ้าอีแวน ปืนใหญ่ และ ระฆังยักษ์
สมัยพระเจ้าซาร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เข้าชม สถำนีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow 

Metro)  สั ม ผัสคว ามลง ตั วขอ งก ารผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ  
จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวใน
โลกท่ีมีศิลปะท่ีงดงามยิ่ง เริ่มสร้างและเปิดบริการเมื่อ
วันท่ี 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1935 เป็นสายแรกท่ีมีความ
ยาวถึง  11.6 กิ โลเมตร บริการผู้โดยสารได้วันละ
ประมาณ 350,000 คน ต่อมามีการก่อสร้างเพิ่มเติมจน
ปัจจุบันมีท้ังหมด 10 สาย มีความยาวรวม 260.50 
กิโลเมตร สายหลักก็คือสายรอบเมือง แล่นเป็นวงกลม 
สายอื่นๆ ทุกสายจะต้องแล่นมาตัดผ่านสายนี้ 
 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าท่ีระลึกและสินค้าพื้นเมือง 
ถนนอำรบัท สตรีท (Arbat Street)  ต้ังอยู่บนถนน
เส้นเก่าของถนนอารบัต เรียกว่า อารบัตเก่า (Old Arbat) ถนนอารบัตเป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน 
ถนนนี้มีความยาว 1 กม.เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เพื่อซื้อขายและแลกเปล่ียน 
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ถนนอารบัตเป็นท้ังย่านการค้า รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินค้าวัยรุ่นท่ีมีหลากหลายให้เลือกซื้อ และมีร้านค้า
เปิดอยู่เป็นจ านวนมากซึ่งร้านค้าต่างๆนั้นจะเปิดเป็นร้านจ าพวกจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค และ
ของท่ีระลึก 
 น าท่านแวะถ่ายรูป ยอดเขำสแปโรว์ (Vorobjov Hill) เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
มอสโคว์ได้ท้ังเมือง โดยเฉพาะตึกสูง 7 ตึกท่ีสร้างในสมัยของสตาลิน รวมทั้งตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์
มหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ของรัสเซีย มีช่ือเสียงด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 น าท่านเข้าชม ละครสัตว์บันลือโลก (Russian 
Circus)   การแสดงของสัตว์แสนรู้ มากมาย กายกรรม
ไต่ลวด และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ
การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 และพักอีก 15 นาที 
ระหว่างพักจะมีการบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ มีขาย
ของท่ีระลึก ขนม และไอศกรีม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Lesnaya ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่ 4 : มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – อำรำมชีโนวำเดอวิชี่ คอนแวนต์ – นั่งรถไฟด่วน – เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
น าท่านแวะถ่ายรูป จัตุรัสแดง (Red 
Square )  ค ว า ม ห ม าย ข อ ง ค า ว่ า 
“จตุรัสแดง” ในภาษารัสเซีย  โบราณ 
คือ คราสนายา หมายถึงลานแห่งความ
สวยงาม ถือว่าเป็นสีแห่งโชคลาภและ
ชัยชนะ ณ ปัจจุบันเป็นย่านธุรกิจการค้า 
จตุรัสประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญซึ่งเป็น
สถานท่ีส าคัญต้ังอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก 
น าท่านแวะถ่ายรูป มหำวิหำรเซนต์บำซิล (St. Basil Cathedral) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานท่ี 4 จอม
โหด ในปีค.ศ. 1555 – 1561 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะท่ีมีเหนือพวกตาตาร์ในเขตแดนคาซาน เป็น
ตัวแทนของอิสรภาพ เสรีภาพ และอธิปไตย ท่ีสามารถหลุดพ้นจากความเป็นทาส หลังจากถูกกดขี่มา
นานหลายศตวรรษ หลังจากก่อสร้างสร้างเสร็จสมบูรณ์ พระเจ้าอีวานท่ี 4 จอมโหด ได้ปูนบ าเหน็จรางวัล
ให้กับสถาปนิก ผู้ออกแบบควบคุมการก่อสร้างมหาวิหารแห่งนี้ ช่ือว่า ปอสต์นิก บาร์มา ด้วยการควัก
ดวงตาท้ังสองข้างออกเพื่อให้กลายเป็นคนตาบอด จะได้ไม่สามารถออกแบบก่อสร้างมหาวิหารท่ีสวยงาม
เช่นนี้ในท่ีใดได้อีก บริเวณด้านหน้ามหาวิหารเซนต์บาซิล ชม อนุสาวรีย์วีรบุรุษของชาย 2 คน คือ คุซมา 
มินิน กับ ดมิทริ โปรซาร์สกี้ ผู้น าชาวรัสเซียเข้าต่อต้านการรุกรานของชาวโปลและลิทัวเนีย ในปี ค.ศ. 
1612 จนได้รับชัยชนะและรักษากรุงมอสโคว์ไว้ได้ ส าเร็จ และ ได้สร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ใน
ปีพ.ศ.1818 
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น าท่านแวะถ่ายรูป อำรำมชีโนวำเดอวิชี่ คอนแวนต์ 
(Novodervichy Convent) ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตก
ของกรุงมอสโคว์ สร้างในศตวรรษท่ี 16 และ17 เป็น
สถาปัตยกรรมสไตล์บารอร์กคอนแวนต์ เก่าแก่อายุ
กว่า 300 ปี เป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรม และศาสนา 
และเคยเป็นท่ีคุมขังของพระนางโซเฟีย และเช่ือพระ
วงศ์ฝ่ายหญิง ของราชวงศ์โรมานอฟปัจจุบันเป็นสถาน
ส าหรับสุภาพสตรีคนส าคัญระดับประเทศจัดต้ังเป็น
พิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1922 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / เดินทางสู่สถานีรถไฟ 
15.30 น. ออกเดินทางสู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) โดยรถไฟควำมเร็วสูง Sapsan Bullet Train 
 (ใช้เวลำเดินทำง 3.45 ชม.)      
18.45 น. เดินทางถึง เดินทางถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) จัดว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่ง

 ของโลก จนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานาน
กว่า 20 ปี ตัวเมืองได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครท่ีสวยและสมบูรณ์มากท่ีสุด ในด้านงานสถาปัตยกรรม 
และผังเมือง ปัจจุบันเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายไปท่ัวโลก และอุดมไปด้วย
ศิลปวัฒนธรรมดุจด่ังราชินีแห่งยุโรปเหนือ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Moskva ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่  5 : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระรำชวังปีเตอร์ฮอฟ – เซนต์ไอแซค 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม พระรำชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Grand Palace )  ชมพระต าหนักชายฝ่ังของ
กษัตริย์รัสเซีย ใช้เพื่อพักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก สร้างในสมัยของพระเจ้า
ปีเตอร์มหาราชมีช่ือเสียงใน  ด้านความงดงามของสถาปัตยกรรมและสวนน้ าพุท่ียิ่งใหญ่เป็นหนึ่งใน
บรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ าพุท่ีลดหล่ันกันถึง 27 ขั้น เปรียบเสมือนแสดงความ
ยินดีต่อชัยชนะและยกย่องในความกล้าหาญของทหารชาวรัสเซีย/ รูปปั้นแซมซ่ันก าลังง้างปากสิงโตท่ีมี
ช่ือเสียง สร้างในปี ค.ศ. 1892 ซึ่งจะมีน้ าพุท่ีพุ่งแรงสูงท่ีสุดออกมาจากปากสิงโต พุ่งสูงถึง 21 เมตร ฝีมือ
ของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะเหนือสวีเดน
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ท่ีทุ่งโปลตาวา พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ได้เสด็จ ประพาสยุโรปเป็นครั้ง
แรกในปี ค.ศ. 1897 พระองค์เสด็จถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ และ
ประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ โดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายคู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสท่ี 2 เมื่อวันท่ี 5 
กรกฎาคม ค.ศ. 1897 ท่ีพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ หลังจากนั้นพระองค์เสด็จไปกรุงมอสโคว์ และระหว่าง
วันท่ี 14 – 24 มีนาคม ค.ศ. 1995 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีก็ได้เสด็จเยือน
รัสเซียอย่างเป็นทางการและทรงพระนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับรัสเซียในระหว่างการเสด็จเยือนไว้ด้วยมีชื่อ
ว่า “รอยยิ้มหมีขาว 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเข้าชม มหำวิหำรเซนต์ไอแซค (St. Issac) ความงดงาม ความยิ่งใหญ่อลังการ รวมท้ังความ

ยากล าบากในการก่อสร้างชวนให้น่าพิศวงคือเสาเข็มเป็นไม้ขนาดใหญ่ ใช้เวลาถึง 1 ปีเศษจึงจะ  ตอก
เสร็จ ส่วนบนท่ีเป็นยอดโดมทองสุกอร่ามงดงามด้วยสถาปัตยกรรมโมเสค นับเป็นผลงานของสถาปนิก
ชาวฝรั่งเศสช่ือก้อง Auguste de Montferrand ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนหลายหลากสี ท่ีโดดเด่น
มากคือเสาหินมาลาไคท์ สีเขียวสดใส เป็นหินท่ีหายากมาจากเทือกเขาอูราลในเขตไซบีเรีย หินต่างๆท่ีมี
ค่าสูงยิ่งเหล่านี้เป็นหินกึ่งอัญมณี มีท้ังภาพเขียนและวัตถุท่ีประมาณค่ามิได้ และเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 
ค.ศ.1858 ได้มีพิธีเฉลิมฉลองการก่อสร้างท่ีเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระ
เจ้าปีเตอร์มหาราชและอุทิศโบสถ์แห่งนี้แก่นักบุญเซนต์ไอแซค มหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบท่ีท าการ
รัฐบาลกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา 
 น าท่านแวะถ่ายรูป Spilt Blood Church หรือโบสถ์นองเลือดท่ีสร้างขึ้นตรงจุดท่ีพระเจ้าซาร์อเล็กซาน
เดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ด้วยระเบิดท ามือ และเสด็จสวรรคตในวันเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีก
สัญลักษณ์หนึ่งของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 
 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าท่ีระลึกและสินค้าพื้นเมือง  ย่ำนถนนเนียฟสก้ีพรอสเป็ค (Nevsky 
Prospect) ถนนแห่งย่านการค้าท่ีส าคัญของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเลือกซื้อหาสินค้านานาชนิดเป็นของฝาก
ของท่ีระลึก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Moskva ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่ 6 : วิหำรปีเตอร์แอนด์พอล – พระรำขวังแคทเธอรีน – นิโคลัส พำเลส  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเข้าชม พระรำชวังแคทเธอรีน (Ekaterine Palace)  หรือ Tsarskoye Selo ในภาษารัสเซีย 
หมายถึง หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวังอันสวยงาม และสวน
แห่งความสุขความทรงจ าในปี ค.ศ. 1708 – 1742 เป็นท่ีพักผ่อนในฤดูร้อนพระมเหสีองค์โปรดพระนาง
แคทเธอรีนท่ี1 ต่อมายกให้พระราชธิดา อลิซาเบธ ประกอบด้วย ด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อยโดยเฉพาะ
ห้องอ าพัน (แอมเบอร์รูม) ท่ีทุกท่านจะต้องประทับใจ 
น าท่าน ชมห้องอ ำพัน (Amber room) ต้ังอยู่ภายในพระราชวังแคทเธอรีน เดิมเป็นความร่วมมือ
ระหว่างช่างฝีมือชาวเยอรมันและชาวรัสเซีย การก่อสร้างห้องเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1701 ถึงปี ค.ศ.1709 
ในปรัสเซีย ตัวห้องออกแบบโดยประติมากรรม บาโรก ชาวเยอรมันอันเดรียส์ ชลือเตอร์  และสร้างโดย
ช่างอ าพันชาวเดนมาร์คก็อตต์ฟรีด วูลแฟรม และต้ังอยู่ในพระราชวังชาร์ลอตเตนบวร์กมาจนกระท่ัง ปี 
ค.ศ. 1716 เมื่อพระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มท่ี 1 แห่งปรัสเซียถวาย  ให้แก่ซาร์ปีเตอร์มหาราชแห่งจักรวรรดิ
รัสเซีย ห้องท่ีได้รับการขยายและบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้งเมื่อไปอยู่ในรัสเซียแล้วมีขนาดกว่า 55 ตาราง
เมตรและใช้อ าพันท้ังส้ิน 6 ตัน ห้องนี้ถูกรื้อเป็นช้ินระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี สองโดยนาซีเยอรมนีเพื่อ
จะท าการส่งไปยังเคอนิกสแบร์ก แต่หลังจากนั้นห้องอ าพันก็สูญหายไประหว่างความยุ่งเหยิงท่ีเกิดขึ้นใน
บั้นปลายของสงคราม ชะตาของห้องยังคงเป็นเรื่องลึกลับ และยังคงเป็นส่ิงท่ีสืบหากันอยู่ ในปี ค.ศ. 
1979 ก็ได้มีการพยายามสร้างห้องอ าพันกันขึ้นมาใหม่ท่ี ซาร์สโคเยอเซโล ในปี ค.ศ. 2003 หลังจาก
ด าเนินการสร้างและตกแต่งอยู่เป็นเวลาหลายสิบปี ห้องอ าพันท่ีสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือชาวรัสเซียก็เปิดขึ้น
อีกครั้งในพระราชวังแคทเธอรีนในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซีย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนเข้ำชมวิหำรปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) วิหารเก่าแก่แห่งนี้ถูกสร้าง

 เสร็จเมื่อ 1733 สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญปีเตอร์และปอลด์ท่ีได้ท าคุณงามความดีในการเผย
 แพร่ศาสนา อีกท้ังวิหารปีเตอร์แอนด์ปอลด์ยังเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์เก่าแก่ของรัส เซีย นั่นก็คือ 
ราชวงศ์โรมานอฟ ซึ่งบริเวณรอบๆของวิหารแห่งนี้ มีโรงงานผลิตเหรียญและท่ีขังคุกผู้มีความผิด
 ทางการเมืองอีกด้วย ซึ่งเหมาะมากแก่การมาแวะพักชมความสวยงามและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (พร้อมชมกำรแสดงแบบพื้นเมือง ณ Nikolaevsky Palace)  
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Moskva ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่  7 : พระรำชวังฤดูหนำว – โดฮำ 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ พระรำชวังฤดูหนำว (The Hermitage) เป็นอาคาร 3 ช้ัน ขนาด

 ใหญ่ ประกอบไปด้วยหมู่อาคาร 5 หลัง เช่ือต่อกัน 
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมของสะสม แ ล ะ
สมบัติล้ าค่าของแม่นางแคเธอลีนท่ี 2 มหาราชินี อาทิ 
ภาพวาด ของศิลปินช่ือก้องโลก ลีโอนาโด ดาวินชี 
นาฬิกานกยูงไขลานเก่าแก่สูงค่า ในอดีดพระราชวังฤดู
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หนาวสร้างเพื่อเป็นพระราชวังท่ีประทับ ของพระนางอลิซาเบธ สร้างเสร็จในปี 1762 แต่พระนาง
ส้ินพระชนม์ก่อนท่ีจะได้ประทับ จึงกลายเป็นที่ประทับของพระนางแคเธอรีนมหาราชินี พระนางทรงให้
ช่ือว่า Hermitage ซึ่งมีความหมายว่าท่ีปลดปล่อยอารมณ์โดดเด่ียว 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านผ่านชม จัตุรัสพระรำชวัง (Palace Square) ป้อมประภาคารอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์

พระเจ้าปีเตอร์มหาราชผู้เนรมิตเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและน าท่านนั่งรถข้ามสะพานอันสวยงามท่ีมีมาก
ในเมืองนี้ผ่านชม อนุสำวรีย์พระเจ้ำปีเตอร์มหำรำช (Bronze Horseman) เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรก
ของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย อนุสาวรีย์แห่งนี้ต้ังติดกับแม่น้ าเนวา  
 น าท่านผ่านชม Decembrists’ Square ในปี 1917 จตุรัสแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของรัส เซียจาก ระบอบกษัตริย์มาเป็นคอมมิวนิสต์ ภายใต้การน า
ของเลนิน ผู้น าพรรคบอลเชวิก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่สนามบิน 
23.00 น. ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเท่ียวบิน QR 282 
 

วันที ่ 8 : โดฮำ – กรุงเทพฯ 
 

05.00 น. เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน QR 832  
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

-------------------------------------------------------------------- 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ รัสเซีย 8 วัน (QR) 
 

 
 

อัตรำน้ีรวม 1.   ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินการบินกาตาร์  และค่าภาษีสนามบินทุก  
     แห่งทีร่ะบุในรายการ และสายการบินภายในประเทศ สายการบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) 
2.   ค่าพาหนะตามท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ  
3.   ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  และน้ าด่ืม 1 ขวด / ท่าน / วัน 
4.   ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
5.   หัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6.   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง    
     วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
7.   ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแล 
     ของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
8.   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)     

อัตรำน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท/วัน (รวม 800 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง) 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน 
4.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
5.  ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com, หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กำรช ำระเงิน 1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
          ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรพัย ์
                     SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

 
เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพ่ือ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 

อัตรำค่ำบริกำร อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป รำคำปกติ 
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 69,900.-  
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน) ท่ำนละ 67,900.- 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) ท่ำนละ 65,900.- 
พักห้องเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 10,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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2. บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3. เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บรษัิททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วัน
ท าการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
       - ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภำยใน 15 วันท ำกำร นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
       - ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว้
ให้มากที่สุด   
2.เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันๆ ที่ทางทัวร์จัดให้   
3. รายการน้ีเป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองที่น่ังกับสายการ
บิน และโรงแรมที่พักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 


