
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 AMAZING MOSCOW-ST. PERTERBURG   
7 วนั 4 คนื  

มอสโคว-์เซนตปี์เตอรเ์บริก์  

โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES 
 

 

 
มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร-์ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET-พระราชวงัเครมลนิ-

พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี-่จตัรุสัวหิาร-โบสถอ์สัสมัชญั-ถนนอารบตั-เนนิเขาสแปรโ์ร-่ 
ชมละครสตัว-์จตัรุสัแดง-วหิารเซนตบ์าซลิ-หอนาฬกิาซาวเิออร-์หา้งกมุ-สถานรีถไฟใต้

ดนิ-น ัง่รถไฟความเร็วสงู Sapsan-พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรวาเรส- 
พระราชวงัฤดรูอ้นแคทเธอรนี-พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ-ป้อมปีเตอรแ์ละปอล- 

พระราชวงันโิคลสั-โบสถห์ยดเลอืด-ชอ้ปป้ิงถนนเนฟสกี ้

 
เดนิทาง  

18-24 ส.ค./ 25-31 ส.ค. / 1-7 ก.ย. / 8-14 ก.ย. /  
15-21 ก.ย. / 22-28 ก.ย. / 29 ก.ย.-5 ต.ค./6-12 ต.ค /27 ต.ค-2พ.ย / 

3-9 พ.ย /10-16 พ.ย /17-23 พ.ย/ 24-30พ.ย / 
 1-7 ธ.ค / 8-14 ธ.ค / 15-21 ธ.ค /22-28 ธ.ค 61 



 

 

 

ราคา 57,300 บาท 

 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - อสิตนับลู 

18.00 น นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาร์เตอร์ สายการบนิTurkish Airlines 
เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับอ านวยความสะดวก 

21.45 น. เดนิทางสู่อสิตันบลูโดยสายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิ TK 65 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง  อสิตนับลู – มอสโคว ์-เนนิเขาสแปรโ์ร-่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- IZMAILOVSKY SOUVENIR 

MARKET-ถนนอารบตั 

04.00 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู Transit TK413 
07.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมอสโควป์ระเทศรัสเซยี โดยสายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิ TK 413 
10.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิวนโูคโว ประเทศรสัเซยี  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4 ชม.)  

น าท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง
มอสโคว ์แวะน าทา่นเก็บภาพประทับใจ ณ เนนิเขาสแปรโ์ร ่เป็นจดุชม
ววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืง โดยเฉพาะ
ตกึสงู 7 ตกึทีส่รา้งในสมัยของสตาลนิ รวมทัง้ตกึของมหาวทิยาลัยมอส
โคว ์มหาวทิยาลัยทีเ่ก่าแกข่องรัสเซยี มชีือ่เสยีงดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
น าท่านชม มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์หรอืทีเ่รยีกกนัว่า มหาวหิารโดม
ทอง เป็นโบสถ ์Orthodox ทีส่งูทีส่ดุในโลก ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ามอสโก 
สรา้งขึน้เพือ่เป็นการขอบคุณพระเจา้ทีช่ว่ยใหรั้สเซยีรบชนะฝร่ังเศสใน
สงครามได ้ต่อมาในสมัยของสตาลนิ มกีารลม้ลา้งศาสนา จงึท าลาย

ทิง้เพือ่สรา้งเป็นพระราชวังโซเวยีต แตพ่อดเีขา้สูช่ว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 เลยสรา้งไดแ้คฐ่าน ตอ่มาครสุซอฟขึน้ปกครอง 
ก็ถูกดัดแปลงใหเ้ป็นสระว่ายน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และในทา้ยทีส่ดุปี 1990 มกีารระดมทุนสรา้งมหาวหิารขึน้มาใหมจ่าก
เงนิบรจิาคของประชาชน ดังนัน้ทีน่ี่จงึเป็นทีรั่กและศูนยร์วมจติใจของประชาชน ถูกใชเ้ป็นสถานทีห่ลักในการประกอบ
พธิกีรรมทางศาสนา น าท่านสู่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตัง้อยู่ใกลก้ับ Izmailovo Royal Estate จงึ
เป็นทีม่า ของชือ่ Izmailovsky ทีเ่ป็นชือ่ของตลาดนัดแหง่นี ้น่ันเอง ของทีร่ะลกึจากรัสเซยีทีน่่าซือ้หาก็ม ีตุ๊กตาแมล่กูดก 
เป็นตุ๊กตาไมเ้ขยีนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชัน้ๆจากตัวใหญไ่ปจนเล็ก  
จากนัน้น าท่านสู ่ถนนอารบตั เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ 
รา้นน่ังเลน่ และยงัมศีลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Hotel Seligerskaya หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม สถานรีถไฟใตด้นิ -พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่- จตัรุสัวหิาร - จตัรุสัแดง - วหิารเซนต์

บาซลิ  - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งกมุ - สุสานเลนนิ - ชมละครสตัว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดนิทางสูส่ถานรีถไฟใตด้นิ ดูความยิง่ใหญ ่ประวัตศิาสตร ์
ความเป็นชาตนิยิม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม การ
ตกแต่งของแต่ละสถานีมคีวามสวยงามแตกต่างกันดว้ย
ประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่งแกว้ หนิแกรนติ และหนิ
อ่อน น่ังรถไฟไปชมสถานีต่ างๆ  จากนั้นน าท่านสู่

พระราชวงัเครมลนิ ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังแมน่ ้ามอสโคว ์และ
แมน่ ้าเนกลนินายา มรีปูร่างเป็นสามเหลีย่มดา้นไมเ่ท่ากัน 
สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระทับของพระเจา้ซารผ์ูค้รองเมอืงทุก
พระองค ์จนกระทั่งสมัยของพระเจา้ปีเตอรม์หาราชทีท่รง
ยา้ยเมืองหลวงไปอยู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จนเมื่อ
เปลีย่นแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินสิตจ์งึได ้
ยา้ยเมอืงหลวงกลับมา เขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่เริม่

กอ่สรา้งตามพระบญัชาของพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี1่ เพือ่เป็นทีเ่ก็บของสะสมของเจา้ชายมสัโคว ีปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ์
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี เก็บของสะสมของมคี่าทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14-20 และนับเป็นหนึง่ในสาม
พพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบรูณ์แบบ (อกีสองแหง่อยูท่ีอ่ังกฤษ และอหิร่าน) ตัวอยา่ง



 

 

 

สิง่ของทีจั่ดแสดงไดแ้ก่ ฟาแบรเ์ช-่ไขอ่สีเตอร ์ท าจากโลหะมคี่าหรอืหนิแข็งตกแต่งดว้ยอัญมณีและการลงยา ถอืกันว่า
เป็นงานอญัมณีชัน้หนึง่ และไขฟ่าแบรเ์ช ่ของราชวงศรั์สเซยีถอืว่าเป็นกลุม่งานศลิปะชิน้เอกทีไ่ดรั้บการจา้งชิน้สดุทา้ย... 
บลัลังกเ์พชร-เป็นของพระเจา้อเล็กซสิ โรมานอฟ (พระบดิาของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช) สรา้งในปีค.ศ.1613 ประกอบดว้ย
เพชร 999 เม็ด... มงกุฏโมนามาค-เป็นของเจา้ชายแห่งจักรวรรดไิบเซนไทน์ พระนาม คอนสแตนตนิ โมโนมาคุส ท า
ตัง้แต่ปีค.ศ.1547 และถือเป็นธรรมเนียมปฏบิัติของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์ที่ตอ้งใชส้วมตอนท าพระราชพธิีบรม
ราชาภเิษก ประกอบดว้ยคทาและลูกโลก... ราชรถของพระเจา้บอรสิ โกดนูอฟ-ไดรั้บเป็นเครือ่งบรรณาการมาจากเจมสท์ี่
1 แหง่ราชวงศอ์งักฤษในปีค.ศ.1603 ท าจากไมโ้อก๊แกะสลัก ลอ้ไมส่ามารถเลีย้วได.้.. จากนัน้ชมจตัรุสัวหิาร ถา่ยรปูกับ
โบสถอ์ันนันซเิอชัน่ โบสถส์ว่นตัวของพระเจา้ซาร ์โบสถอ์ารค์แอนเจน ไมเคลิ ทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารแ์ละเจา้ชาย
ทัง้หมด   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
ชมจตัรุสัแดง เวทขีองเหตกุารณ์ส าคัญในประวัตศิาสตรรั์สเซยี สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่17 ถา่ยรปูกบัสถาปัตยกรรมตา่งๆ ที่

อยู่รายรอบจัตุรัสแดง ไดแ้ก่ วหิารเซนตบ์า
ซลิ  สรา้งในสมัยพระเจา้อ ีวานที่4จอม
โหด ดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 
ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนักท่องเที่ยว
เรยีกกนัว่า โบสถล์ูกกวาด... หอนาฬกิาซา
วเิออร ์เป็นศลิปะแบบโกธคิ บนยอดมดีาว
แดง 5 แฉก ท ามาจากทับทมิหนัก 20 ตัน
... ห้างกุม หา้งที่ใหญ่โตและสวยงาม 
จ าหน่ายสินค า้หลากหลายชนิด เ ป็น
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สรา้งมา
ตัง้แต่ปีค.ศ.1895… สุสานเลนนิ เป็นที่
เก็บศพของเลนนิ สรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
น าท่านชมเซอรค์สั การแสดงของสัตวแ์สนรู ้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี 
การแสดงจะม ี2 ชว่ง ชว่งละ 45 นาท ีและพักอกี 15 นาท ีระหว่างพักจะมบีรกิารถ่ายรูปกับสัตวต์่างๆ มขีายของทีร่ะลกึ 
ขนม และไอศกรมีไดเ้วลาอนัสมควร 
 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Hotel Seligerskaya หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่  มอสโคว-์รถไฟความเร็วสงู Sapsan -เซนปีเตอรเ์บริก์- ปีเตอรฮ์อฟ-พระราชวงัฤดูรอ้น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสูน่ครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan ทีใ่ชเ้วลาเพยีง 4 ชัว่โมง นครเซนตปี์เตอร์
สเบริก์ ไดรั้บการขนานนามว่าหนา้ต่างของยโุรป เนื่องจากเป็นเมอืงทีแ่สนสวยงาม มคีวามเจรญิทางดา้นวัฒนธรรม ประดุจ
เพชรน ้าเอกของทวปียโุรป 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
เดนิทางสู่ปีเตอรฮ์อฟ เมอืงทางตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด ์น า
ท่านชมพระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรวาเรส ซึง่พระต าหนักชายฝ่ัง
ของกษัตรยิรั์สเซยี ใชเ้พือ่พักผ่อนและล่าสัตวใ์นฤดูรอ้นทีม่ชี ือ่เสยีง
มากทีสุ่ดในโลก ประกอบดว้ยพระราชวัง น ้าพุ สวนตอนล่าง สวน
ตอนบน เ ป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก 
โดยเฉพาะน ้าพุทีล่ดหลั่นกันถงึ 27 ขัน้ เปรยีบเสมอืนแสดงความ
ยนิดตี่อชัยชนะและยกย่องในความกลา้หาญของทหารชาวรัสเซยี
และทหารเรอือันยิง่ใหญ่ น ้าพุตกแต่งดว้ยรูปปั้นถงึ 255 ชิน้ มนี ้าพุ
ใหญ่ทีส่ดุและรปูปั้นแซมซนัก าลังงา้งปากสงิโตทีม่ชี ือ่เสยีง สงู 21 
เมตร ฝีมอืของสถาปนกิ Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อใชเ้ป็น
สญัลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่ง  ชยัชนะเหนือสวเีดนทีทุ่่งโปลตาวา น าท่านเขา้ชมภายในพระราชวงั เป็นอาคาร 2 ชัน้ 
ประกอบดว้ยหอ้งพักผ่อน 26 หอ้ง อาท ิหอ้งเตน้ร าทีห่รูหราฟู่ ฟ่าดว้ยศลิปะบารอก... หอ้งทอ้งพระโรงใหญ่เป็นหอ้งที่
ใหญท่ีส่ดุในพระราชวัง... หอ้งรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศลิปินชาวอติาลจี านวน 368 รปู... 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Dosteyevski St.Petersburg Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ พุชกิน้ – พระราชวงัแคทเธอรนี – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ – ป้อมปีเตอรแ์ละปอล - พระราชวงันโิคลสั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นสูพุ่ชกิน้ หรอืทีรู่จั้กในชือ่ ซาโก เซโล ซึง่เป็นทีพั่กในฤดรูอ้น
ของราชวงศ์ที่สวยงาม และเป็นบา้นที่รักและโปรดปรานของสมาชกิ
ครอบครัวโรมานอฟทกุพระองค ์เป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์
คอื เมือ่วันที ่2 เมษายน 1917 พระเจา้นโิคลัสที ่2 พรอ้มสมาชกิใน
ราชวงศถ์ูกจับตัวจากกลุ่มของคณะปฏวิัต ิกลายเป็นประวัตศิาสตร์
หนา้สุดทา้ยในเมอืงพุชกิน้และราชวงศโ์รมานอฟทีย่าวนานกว่า 
200 ปี น าท่านเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี ทีเ่ริม่สรา้งในสมัยพระ
เจา้ปีเตอรม์หาราชใหเ้ป็นทีพั่กผ่อนของมเหสอีงคโ์ปรด พระนางแคทเธอ
รีนที่ 1 ต่อมาก็ยกใหพ้ระธดิาอลซิาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแต่งท าให ้
พระราชวังหรูหรามากขึน้และสมัยพระนางแคทเธอรนีมหาราชก็ตกแต่ง
เพิม่เตมิขึน้อกี ภายในเป็นอาคาร 2 ชัน้ มหีอ้งพักผ่อน 50 หอ้ง อาท ิ
หอ้งโถงใหญ่ เป็นหอ้งที่สวยงาม ผลงานชิน้เอกของ Bartolomeo 
Carlo Rastrelli หนา้ต่างประดับประดาดว้ยกระจก เทียน ปิดทองอร่าม

ตามรปูแบบศลิปะบารอก... หอ้งอ าพัน เป็นหอ้งทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุไมค่วรพลาดชม ไมว่า่จะเป็นผนังหรอืรปูภาพประดับก็น า
อ าพันมาตกแต่งทัง้หมด... หอ้งอาหารค ่าสเีขยีว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นหอ้งทีม่ลีักษณะเด่นดว้ยศลิปะ
คลาสสกิ ใหโ้ทนสสีวา่ง มปีนูปัน้แกะสลักซึง่สวยงามมากตกแตง่อยู ่
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (พระราชวังฤดูหนาว) ซึง่ประกอบไปดว้ยอาคาร 5 หลัง สรา้งเชือ่มต่อกันท าให ้
พระราชวังมเีนื้อทีก่วา้งใหญ่ เป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศรัสเซยี มสี ิง่ของทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกอืบ 3 ลา้น
ชิน้... เริม่ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรนีไดท้รงซือ้ภาพเขยีนจากยุโรปกว่า 250 ชิน้ จงึตอ้งสรา้งหอ้งส าหรับ
เก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ขึน้ โดยพระนางเรยีก
หอ้งแสดงภาพนี้ว่าเฮอรม์เิทจ เมือ่พระนางสวรรคต
ในปีค.ศ.1796 ก็มีของสะสมอยู่มากมายโดยเฉพาะ
ภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญ
โบราณ และอัญมณีมคี่า งานทีม่คีุณค่าถูกเก็บสะสม
ในพระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่องกันมากขึน้เรือ่ยๆ 
จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจา้นิโคลัสที่ 1 มีการจัด
หมวดหมูข่องสะสมทัง้หมด วันที ่7 กมุภาพันธ ์1852 
พพิธิภัณฑก์็เปิดเป็นแห่งแรกทีใ่หค้นทั่วไปเขา้ชมได ้
น าท่านสูป้่อมปีเตอรแ์ละปอล สิง่กอ่สรา้งอันดับแรก
สุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือ
สวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตัง้อยูบ่นเกาะวาซลิเยฟส
กีบ้นเกาะมีวหิารปีเตอรแ์ละปอล เขา้ชมดา้นในซึง่
เป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่จากพระ
เจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทั่งกษัตรยิ์พระองคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นโิคลัสที ่2 และครอบครัว ... จากนัน้ผ่านชม 
พระราชวงันโิคลสั สรา้งในปี ค.ศ.1853-1861 เพือ่ถวายแด่แกรนดด์ยกุนโิคเลย ์พระโอรสองคท์ี ่3 ของพระเจา้นโิคลัส
ที่ 1 ออกแบบโดย Andrey Stakenshneider ดว้ยศิลปะแบบบารอกผสมคลาสสกิ เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต 
พระราชวังก็กลายเป็นวิทยาลัยส าหรับสตรีชนชัน้สงู หลังการเปลีย่นแปลงการปกครองพระราชวังนีเ้ปลีย่นเป็นสถานที่
แลกเปลีย่นการคา้ทอ้งถิน่ จนกระทั่งปีค.ศ.1990 พระราชวังถูกปลุกใหม้ชีวีติชวีาขึน้อกีครัง้ดว้ยการเปลีย่นใหเ้ป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่ว 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Dosteyevski St.Petersburg Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

วนัทีห่ก  โบสถห์ยดเลอืด – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – ถนนเนฟสกี-้สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสูโ่บสถห์ยดเลอืด ซึง่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้ง
ขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 พระบดิาถูกลอบปลงพระ
ชนม ์เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของ
รัสเซยีในครสิต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใชใ้นการก่อสรา้ง มีลักษณะ
รปูทรงคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีม่อสโคว ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหา
วหิารเซนตไ์อแซค ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นมหาวหิารทีส่วยงามทีสุ่ด ใหญ่
เป็นล าดับ 4 ของโลก เป็นตน้แบบของที่ท าการรัฐบาลกรุงวอชงิตัน 
สหรัฐอเมรกิา และถา่ยรปูทีด่า้นหลังของมหาวหิารเซนตไ์อแซค ซึง่จะมี
รปูปัน้แกะสลักของพระเจา้นโิคลัสที ่1 ทรงมา้กบัฐานทีม่รีปูปัน้พระมเหสี

และพระธดิาลอ้มรอบ แสดงความหมายแฝงถงึความศรัทธา ความรอบรู ้
อ านาจ และความยตุธิรรม  จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงบนถนนเนฟส
กี ้ศนูยก์ลางของนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ทีม่สีถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่18-20 เป็นทัง้สถานทีต่ัง้ของยา่นการคา้ ยา่นทีอ่ยูอ่าศัย พระราชวัง โรงละคร โรงแรม 

 กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั จากน ัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 
15.15 น.         เดนิทางสูอ่สิตนับลูโดยสายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ TK 402  
18.15 น. ถงึสนามบนิกรงุอสิตันบลู Transit TK64 
20.10 น.  เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิ TK64  
 

วนัทีเ่จ็ด  สวุรรณภมู ิ 

 
09.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ... โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

***หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั*** 
 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 
 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

 
สงิหาคม 61 
18-24 ส.ค./ 25-31 ส.ค.  
 
กนัยายน 61 
1-7 ก.ย. / 8-14 ก.ย. /15-21 ก.ย.   
22-28 ก.ย. / 29 ก.ย.-5 ต.ค. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ตลุาคม 61 
6-12 ต.ค /27 ต.ค-2พ.ย  
 
พฤจกิายน 61 
3-9 พ.ย /10-16 พ.ย /17-23 พ.ย/ 24-30พ.ย  
 
ธนัวาคม 61 
1-7 ธ.ค / 8-14 ธ.ค / 15-21 ธ.ค /22-28 ธ.ค 61 
 

57,300. - 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900. - 

 
* ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้* 

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยดั (กรงุเทพฯ-อสิตนับลู-มอสโคว ์/ เซนตปี์เตอรเ์บอร-์อสิตนับลู-

กรงุเทพฯ)  

2.คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศรัสเซยี 

3.คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  
3.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  
4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
5.   คา่ธรรมเนยีมทปิพนกังานขบัรถ-ทปิไกดท์อ้งถิน่- หวัหนา้ทวัร ์( 60 USD/ทา่น/ทรปิ) 
6.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจองสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 

30 วนั  

2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิทัง้หมดใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิท ัง้หมด 
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   



 

 

 

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้ าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานี้คดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุัน หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. (โดยเฉพาะเทีย่วบนิภายในประเทศ จะเขม้งวด

ใหก้ระเป๋าไมเ่กนิใบละ 20 กก.เทา่นัน้) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

 



 

 

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้น

เทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้
กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่
น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 
10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความ
ปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสาย
การบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้ากน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสาย
การบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 
18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเ ป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตราฐานไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน
น ้าหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะ 
 


