
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ - อิสตนับลู 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

ประตหูมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์ (TURKISH AIRLINES) 

เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

23.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบินอิสตนับลู โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์

                  เท่ียวบินท่ี TK 69 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะทาํการเช็คทรูจากสนามบิน

สุวรรณภูมิ จนถึง สนามบินนานาชาติวนูโคโว  (Vnukovo International Airport) กรุงมอสโคว ์

สหพนัธรัฐรัสเซีย น้ําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง รวมสูงสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัม  ตอ่ทา่น และ

ถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีกทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 
 

 

วนัท่ี 2  อิสตนับลู (แวะเปล่ียนเคร่ือง) – มอสโคว ์– สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว ์–  

                  ถนนคนเดิน อารบตั 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

 

วนัท่ี 1 สวุรรณภูมิ (BKK) - อิสตนับูล (IST) TK  69 23.30  06.25+1 

วนัท่ี 2 อิสตนับูล (IST) - มอสโคว ์(VKO) TK 413 09.35  12.40 
 

 

วนัท่ี 7 เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED) - อิสตนับูล (IST) TK 402 16.05  19.45 

วนัท่ี 8 อิสตนับูล (IST) - สวุรรณภูมิ (BKK) TK  64 20.55  10.10+1 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกุลเงินไทยบาท ส าหรบัคณะเดินทาง 30 ท่าน 

(การนัตีขัน้ต า่ 20 ท่าน ออกเดินทาง) 

วนัเดินทาง ราคาต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

21 -29 พฤศจิกายน 2562 

53,900 10,000 
16 – 24 มกราคม 2563  

31 มกราคม – 8 กมุภาพนัธ ์2563 

25 กมุภาพนัธ ์– 4 มีนาคม 2563 

12 – 20 มีนาคม 2563  

26 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 2563  57,900 10,000 

ราคาเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียง/ไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท  

ราคาไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  USD40 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป  

ราคาไม่รวมค่าทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจ ขัน้ต า่ 900 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป  



06.25 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตนับลู แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.35 น. ออกเดินทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 413  

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติวนูโคโว (VKO) กรุงมอสโคว์ สหพนัธรฐัรสัเซีย  ผา่นพิธี

ตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร  (เวลาท่ีกรุงมอสโคว ์ ชา้กวา่ประเทศไทย  4 ชั่วโมง ทางบริษัท

แนะน าใหลู้กคา้ท าการปรับนาฬิกาทนัทีท่ีไปถึงเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัเวลานัดหมาย)  

   

   

   

  อุณหภูมเิฉลีย่กรงุมอสโควใ์นช่วงฤดูหนาว (อา้งอิงจาก : https://m.accuweather.com ) 

  พฤศจิกายน อุณหภมิูเฉล่ีย สูงสุด 5’ C ต ่าสุด (-5)’C 

  ธันวาคม  อุณหภมิูเฉล่ีย สูงสุด (0)’ C ต ่าสุด (-10)’C 

  มกราคม  อุณหภมิูเฉล่ีย สูงสุด (-5)’ C ต ่าสุด (-15)’C 

  กุมภาพนัธ ์ อุณหภมิูเฉล่ีย สูงสุด (-5)’ C ต ่าสุด (-15)’C 

  มีนาคม  อุณหภมิูเฉล่ีย สูงสุด 5’ C ต ่าสุด (-5)’C 

 

นําทา่นเดินข้ึนรถบสัท่ีรอรับ เพ่ือเดินทางสูใ่จกลางกรุงมอสโคว ์นําทา่นเขา้ชม สถานีรถไฟใตดิ้น

เมืองมอสโคว์  (Moscow Metro) ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเดน่

ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี  ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มา

จากชว่งแรกสุดท่ีสตาลินข้ึนมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแตง่

ภายในสถานีน้ันเป็นลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุ ษ 

(Monumental Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานปั้น รูปหลอ่ ภาพสลกันูนตํ่า ภาพวาดประดบั

ลวดลายแบบโมเสก 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําทา่นเดินชม ถนนคนเดิน อารบัต ท่ีเป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง 

หา้มรถผา่น และเป็นยา่นการคา้  แหลง่รวมวยัรุ่น รา้นจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ีระลึก

ตา่งๆ มีศิลปินมาน่ังวาดรูป ทัง้รูปเหมือนภาพขาว - ดาํ ภาพสีตา่งๆ และรูปลอ้เลียน  

https://m.accuweather.com/


 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ Hard Rock Café   

ท่ีพกั Vega Hotel & Convention Center ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

วนัท่ี 3  มอสโคว ์– ตลาดอิสเมลอฟสก้ี – จตัุรสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล 

                  หา้งสรรพสินคา้กุม - พระราชวงัเครมลิน - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดินทางสู ่ ตลาดอิสเมลอฟสก้ี  ตลาด

ของฝากและของท่ีระลึกท่ีใหญท่ี่สุดในมอสโก             

มีของขายมากมายและหลากหลาย  ทัง้เส้ือผา้ 

รองเทา้ ผา้พนัคอ นาฬิกา ภาพวาด ของชาํร่วย  

และท่ีน่ีข้ึนช่ือดา้นงานศิลปะหตัถกรรม คือ 

ตุก๊ตาแมลู่กดก เป็นตุก๊ตาไมเ้ขียนลวดลาย

สวยงามและซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ มีตัง้แตจ่ากตั วใหญไ่ปตวัเล็ก  หมวกขนสตัวแ์ละผา้พนัคอขนสตัวก็์

เป็นท่ีนิยม อิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

นําทา่นสู ่จตัุรสัแดง คาํวา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ  ส่ิงสวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง  

เป็นเวทีของเหตุการณ์สาํคญัใน

ประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงาน

เฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทาง

การเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยั

คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่ง

เทศกาลสาํคญัๆ เชน่วนัปีใหม ่วนัชาติ วนั

แรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
 



 
 

นําทา่นถา่ยภาพกบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล  สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็น

แบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์   

(มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งสาํหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ในบริเวณน้ันยงัมี  

หอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยู ่

บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีทาํมาจากทบัทิมหนัก 20 ตนัซ่ึง

พรรคคอมมิวนิสตนํ์ามาประดบัไวล้กัษณะ

คลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอน รวมถึง 

หา้งสรรพสินคา้กุม สถาปัตยกรรม ท่ีเกา่แก่

ของเมือง เป็นหา้งท่ีใหญโ่ตและสวยงาม 

จาํหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้  แบรนดเ์นม 

เคร่ืองสาํอาง น้ํา   หอม และสินคา้ท่ีระลึก มี

รา้นคา้กวา่ 200 รา้น  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่น  เขา้ชม  พระราชวงัเครมลิน (KREMLIN) สรา้งข้ึนในปี ค .ศ .1147  โดย  

มกุฎราชกุมารแหง่นครเคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกนัศตัรู   ในอดีตเป็น

เพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาท่ีเป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรัสเซีย  เค

รมลินคือ ท่ีสถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ์  และท่ีตัง้สถานท่ีสาํคญั

หลายแหง่ เชน่ สภาคองเกรส วิหารตา่งๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและส่ิงกอ่สรา้งอ่ืนๆ อีก  

นําทา่น เขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร์  (KREMLIN ARMOURY CHAMBER)              

ท่ีอยูใ่นบริเวณ พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัลํา้ คา่กวา่ 4,000 ช้ิน            

เชน่ ศาสตราวุธ ตา่ง ๆ เคร่ืองป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชร

เคร่ืองทรงของกษัตริยพ์ระเจา้ซาร์ และซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากย่ิง 



 

 

 

 

 

 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  Vega Hotel & Convention Center ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4  มอสโคว ์– ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลีทรินิต้ี  - มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์- สแปรโ์ร่ฮิลล ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู ่เมืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได ้

เป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญท่ี่สุดและเกา่แกท่ี่สุด ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพ

ไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์นําทา่น เขา้ชม โบสถโ์ฮลีทรินิต้ี  (Holy Trinity Monastery) เป็น

โบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ 

มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียส ท่ีภายในบรรจุ

กระดูกของทา่น ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมา

สกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงมอสโคว์  นําทา่น

ถ่ายรูปดา้นหนา้  มหาวิหารเซนตซ์าเวียร์  ซ่ึง

เป็นวิหารโดมทองท่ีใหญท่ี่สุดในรัสเซีย ตัง้อยูใ่จ

กลางเมืองติดกบัแมน้ํ่ามอสโคว ์รอบ ๆ วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษัตริยท่ี์

สวยงามและเหมือนจริง  

นําทา่นเดินทางสู ่ สแปรโ์ร่ฮิลล์  หรือ เนินเขา

นกกระจอก ถา่ยรูปดา้นหนา้                             

มหาวิทยาลยัมอสโคว์  ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ี

เกา่แกท่ี่สุดของรัสเซีย ท่ีน่ีจะเป็นจุดชมวิวท่ี

สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโก เชน่ 

ตึกสูง 7 ตึกท่ีสรา้งในสมยัของสตาลิน คือ ตึกท่ีทาํ



การของรัฐบาล 2 ตึก ตึกท่ีพกัอาศยั 2 ตึก         

และตึกของมหาวิทยาลยัมอสโคว ์นอกจากน้ียงัมี

แผงลอยขา ยของท่ีระลึกในราคาถูกตัง้อยูเ่ป็น

จาํนวนมาก  พิเศษ!! จากน้ันนําทา่น ข้ึนเคเบิล

คารข์า้มแม่น ้า Moskva ในมอสโ คว์            

ซ่ึงโครงการเคเบิลคาร์แหง่ใหมน้ี่ เร่ิมการกอ่สรา้ง

ในเดือนพฤษภาคม 2560 และแลว้เสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีความยาว 720 เมตร แบง่

ออกเป็น 3 สถานี ไดแ้ก ่Luzhniki, New  

 

League, Kosygina และ Sparrow Hills ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์สาํหรับแตล่ะสถานี  

ตวัระบบถูกออกแบบมาเพ่ือขา้มแมน้ํ่า Moskva และสามารถว่ิงไดต้ลอดทัง้ปีในทุกสภาพอากาศ 

ระบบสามารถทนตอ่ลมและฝน ใหท้า่นไดช้มทศันียภาพอนังดงานของเมืองหลวง และชมวิว แลนด์

มาร์กท่ีสาํคญัของมอสโกหลายแหง่    

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Vega Hotel & Convention Center ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 5  มอสโคว ์- รถไฟความเร็วสูง Sapsan train - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

-- : -- นําทา่นออกเดินทางสู่  สถาณีรถไฟ เพ่ือนําทา่น

เดินทาง กลบัสูอ่อกเดินทางจากเซนตปี์เตอร์

สเบิร์ก โดย รถไฟความเร็วสูง Sapsan train* 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  4 ชัว่โมง (*เที่ ยว การ

เดิน ทางโดย รถไฟ  และเวลาออกเดินทางอาจมีการ

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบั

ชว่งเวลาและสภาพอากาศ) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากน้ันอิสระ ใหท้า่นไดมี้โอกาศเดินชมเมือง และ         

ชอ้ปป้ิง  บริเวณ ถนนเนฟสก้ี (Nevsky 

Prospekt) ถนนสายหลกัของ  นครเซนตปี์เตอร์

สเบิร์ก   ซ่ึงเป็นจุดศูนยร์วมทัง้ยา่นการคา้ ท่ีอยู ่   

อาศยั ท่ีตัง้ของพระราชวงั โรงละคร โรงแรม 

รา้นคา้ และสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสาํคญัอ่ืนๆ                  



อีกมากมาย ถนนเสน้น้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัดีในฐานะถนนประวติัศาสตร์ศูนยก์ลาง แหง่นครเซนตปี์เตอร์

สเบิร์ก ช่ือเดิมคือ Nevskaya Perspective สรา้งข้ึนปี ค .ศ.1710 ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช 

โดยสถาปนิก ช่ือวา่ Alexandre Jean Baptiste Le Blond มีความยาวทัง้ส้ิน 4.5 กิโลเมตร 

เร่ิมตน้จากหนา้พระราชวงัฤดูหนาว Hermitage ติดกบัแมน้ํ่าเนวา และส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟ มอส

โคว ์จุดเดน่ของถนนเสน้น้ีคือมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน่ตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 18-20 ท่ีเรียงรายอยู่

ริมสองขา้งทาง และไดมี้การกอ่สรา้งตกแตง่เพ่ิมเติม จนแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 1760 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Park Inn Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

 

วนัท่ี 6  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค –  

         โบสถแ์ห่งหยดเลือด – โบสถค์าซาน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อลด ์ ( PETER 

AND PAUL FORTRESS ) เป็นส่ิงกอ่สรา้งแรก

สุดของเมือง St.Petersburg สรา้งในปีค .ศ.1703 

เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดนดว้ย

ศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเ้ป็นป้อมปราการในการ

ป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตัง้อยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสกี้  

(Vasilievsky Island) ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม กาํแพงเป็นหินกอ่อิฐ ส่วนวิหารปีเตอร์ แอนด ์

ปอลด ์ (Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิมสรา้งข้ึนเม่ือปีค .ศ .1712 ดว้ยการออกแบบของ 

DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 มิถุนายน ค .ศ.1733 ตัง้ช่ือวิหารแหง่น้ีเพ่ือเป็น

เกียรติแดนั่กบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลดเ์พ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสู งของยอดแหลมคือ 

122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิง กอ่สรา้งท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและหา้มสรา้งส่ิงกอ่สรา้งใดสูงกวา่ ภายใน

ทาํการตกแตง่ดว้ยศิลปะบา  รอกซ่ึงนับวา่

แตกตา่ง กบัโบสถค์ริสตอ์อร์โทดอกซท์ ัว่ไปและ

วิหารแหง่น้ียงัเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมา

นอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ปี เตอร์มหาราชเป็นองค์

แรก จนกระทัง่ถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์

 จากน้ัน นําทา่น เขา้ชม  มหาวิหารเซนต์              

ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) 

สรา้งในปี ค .ศ.1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลกัษณ์ ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์ม ้

ธรรมดา ซ่ึงตอ่มาไดร้ับการปรับปรุงเป็นโบสถหิ์น และถูกสรา้งใหมอ่ยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อ



เล็กซานเดอร์ท่ี 1 ท่ีปรารถนาจะใหวิ้หารแหง่น้ีเป็นวิหารท่ีมีความย่ิงใหญท่ี่สุดของโลก พระองคจึ์ง

ทุม่เททัง้กาํลงัคนและกาํ  ลงัทรัพยอ์ยา่งมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องคาํแผน่ปิดหนักรวม 100 

กิโลกรัม ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินออ่น , และมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใชเ้วลากอ่สรา้ง

ยาวนานถึง 40 ปี  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

 นําทา่นเขา้ชม โบสถแ์ห่งหยดเลือด (Church 

of the Savior on Spilled Blood) สรา้งข้ึนบน

บริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลง

พระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสรา้ง

โบสถข้ึ์นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ แดพ่ระบิดา 

สถาปัตยกรรมมีลกัษณะคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลท่ี  

กรุงมอสโคว์ นําทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้  โบสถค์า

ซาน (Kazan Cathedral) สรา้งข้ึนในสมยั              

พระเจา้ปีเตอร์มหาราช ในปีค .ศ. 1708 ตัง้อยูใ่จ

กลางเมือง บนถนนเนฟสกี้  ถนนเสน้หลกัของตวั

เมือง เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี 

ตอ่มาไดเ้กิดสงครามระหวา่งรัสเซียกบัฝร่ังเศสข้ึน จึงไดนํ้ารูปปั้นของ ผูบ้ญัชาการสูงสุดแหง่

กองทพัเรือ คือ Mikhail Kutuzov และ Barclay de Tolly มาจดัแสดงเป็นอนุสรณ์ไวด้า้นหนา้ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Park Inn Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

 

วนัท่ี 7  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัแคทเธอรีน – พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําคณะเดินทางสู ่ "เมืองพุชคิน" (Pushkin) อีกหน่ึงเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงตัง้อยูใ่นเขต

นครสหพนัธเ์ซนตปี์เตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) โดยตวัเมืองน้ันตัง้หา่งจากเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 

ไปทางทิศใต ้ประมาณ 24 กิโลเมตร (15 ไมล)์ ไดร้ับการกอ่ตัง้ข้ึนในปี 1710 

 นําทา่น เขา้ชม  พระราชวงัแคทเธอรีน  ซ่ึงเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นท่ีสวยงามแหง่หน่ึงในรัสเซีย         

มีหอ้งตา่งๆ ใหเ้ขา้ชมมากมาย แตล่ะหอ้งน้ันจะมีการประดบัตกแตง่อยา่งสวยงามในศิ ลปะท่ี

แตกตา่งกนัออกไป 



  
 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ & พระราชวงัฤดหูนาว  (The 

Hermitage Art Museum & Winter Palace) เป็นพิพิธภณัฑ์

ศิลปะ วฒันธรรมท่ีสาํคญั ท่ีมีขนาดใหญแ่ละเกา่แก ่ สรา้งข้ึนใน

ปีค.ศ. 1764 ออกแบบโดย Carlo Rossi มีขนาดใหญโ่ตมาก  

เพ่ือแสดงถึงอาํนาจและความรุ่งโรจน์ของซาร์แหง่จกัรวรรดิ

รัสเซีย ซ่ึงแตเ่ดิม พระราชินีแคทเธอรีนไดเ้ก็บรวบรวมภาพเขียน

ช่ือดงัไวม้ากมายจากทัว่ทุกมุมโลก จนตอ้งสรา้งหอ้งสาํหรับเก็บ

ภาพและสมบติัลํา้คา่ข้ึนมา ตอ่มาไดมี้การจดัหมวดหมูข่องสะสมทัง้หมด และเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชมได ้ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Park Inn Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

วนัท่ี 8  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - Pulkovo Outlet Village - สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่ Pulkovo Outlet 

Village แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีรวมรา้นคา้ดงัมากมายกวา่ 

40 รา้น สมัผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิง            

ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชัน้นําตา่งๆ มากมาย  เชน่ 

ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE 

NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ   

*** อิสระในการเลือกทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกในการ  ช็อปป้ิง และเก็บภาพ

บรรยากาศ*** 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  

16.05 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินอิสตนับลู โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เท่ียวบิน TK 402 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 



19.45 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตนับลู แวะเปล่ียนเคร่ือง 

วนัท่ี  9 อิสตนับลู - สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เท่ียวบิน TK 64 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

10.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*************************************************************************** 

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดตา่ง ๆ ของโปรแกรมโดยละเอียด เม่ือทา่นทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้       

ทางบริษทัถือวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษทั 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้ม    

คณะ) (สมัภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กก. สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบไมเ่กิน 20 กก.) 

 คา่ตัว๋ รถไฟความเร็วสูง Sapsan train ชัน้ Economy 

 คา่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่

สามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยั อุบติัเหตุ เดินทาง  ความคุม้ครองการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

สูงสุด 2,000,000 บาท / หรือคา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ สูงสุด 500,000 บาท / และขยายความ

คุม้ครองอาหารเป็นพิษ คุม้ครองวงเงินสูงสุด 10,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณนํ์าเท่ียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่ทาํเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียม 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนใหท้า่นทราบวา่ กรณีไมมี่บริการยกกระเป๋า ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์น

ของทา่นดว้ยตนเอง 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 



 หวัหนา้ทวัรผ์ูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดแูลตลอดการเดินทาง 900 บาท ตลอดทริป 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 40 ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป 

 

 

การช าระเงิน  

•  ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พรอ้ม

ส าเนาหนงัสือเดินทาง (***สาํคญัมาก กรุณาอยา่ ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊สญัลกัษณ์อะไรก็ตามลงในเลม่

พาสปอร์ต, หรือทาํพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลทาํใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

•  ชาํระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

•   

หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิก 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทัง้หมด. 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 - 59 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท หรือตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-45 วนั เก็บเงินมดัจาํทัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น ซ่ึงใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วนัทาํการ หรือจดัเสนอทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมดัจาํตามเง่ือนไขทางบริษัทจะดาํเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ 

 บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่ว ย การถูกทาํรา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่

น้ํามนั หรือคา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 


