
 

รัสเซีย : มอสโคว-เซนตปเตอรสเบิรก 7 วัน  
เที่ยวครบเต็มสตรีม จัดเต็ม ฟนสุดๆ 

โดยสายการบนิ 5 ดาว TURKISH AIRLINES (TK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดินทาง 

วันแรก      กรุงเทพ  - อิสตันบูล                                                                                               (-/-/-) 
วันที่สอง    อิสตันบูล-มอสโคว-พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร- Husky Park 
                ยอดเขาสแปรโรวฮิล-ชมเซอรคัส                                                                                             (B/L/D) 
วันที่สาม    จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนตบาซิล- GUM- METRO-วิหารเซ็นต เดอซารเวียร-ถนนอารบัต          (B/L/D) 

วันที่ส่ี        SAPSAN EXPRESS–เซ็นตปเตอรสเบริก-พระราชวังฤดูหนาวกาลาดินเนอร พระราชวังนิโคลัส  (B/L/D) 
วันที่หา      พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ-ปอมปเตอร แอนด ปอลด –Bronze horseman -    
                เรือรบหลวงออโรรา                                                                                                                 (B/L/D) 
วันที่หก      เซ็นตปเตอรสเบิรก -มหาวิหารเซนตไอแซค-โบสถหยดเลือด-  อิสตันบูล                           (B/L/-)                    

วันที่เจ็ด     อิสตันบูล -กรุงเทพ ฯ 



 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
(พกัหองละ 2-3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเด็ก 
ไมเสริมเตียง 

(พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดียว 
เพิม่ 

24-30 ม.ค.63 
06-12 ก.พ.63 
20-26 ก.พ.63 
19-25 มี.ค.63 
21-27 มี.ค.63 

26 มี.ค.-01 เม.ย.63 
02-08 เม.ย.63 
03-09 เม.ย.63 
08-14 เม.ย.63 

47,888 47,888 47,888 8,000 

12-18 เม.ย.63 55,555 54,555 53,555 8,000 
 
 

19.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น4 สายการ 
บิน TURKISH AIRLINE เคานเตอร U ประตู 9 ซ่ึงมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกเร่ือง
สัมภาระและเอกสารการเดินทางแกทาน 

23.00 น. เหิรฟาสูกรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK69   
ใชเวลาเดินทางประมาณ  10 ช่ัวโมง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรกกรุงอิสตันบูล 
07.50 น. ออกเดินทางสูเมืองมอสโคว VKO โดยเที่ยวบินที ่TK 413 
10.45 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ทาอากาศยานนานาชาติวนูโคโว  

วันท่ีสอง      อิสตันบูล-มอสโคว-พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร- Husky Park 

                 ยอดเขาสแปรโรวฮิล-ชมเซอรคัส       

 
 

วันท่ีแรก     กรุงเทพฯ  -อิสตันบูล                       

 
 



 

หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ 
 
จากน้ันเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางข้ึนในป ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ 
เจาชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งใหสรางเพ่ือใชปองกันศัตรู ในอดีตเปนเพียงปอมปราการไมธรรมดา ที่เปนเหมือน
หัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลิน
เปนพิพิธภัณฑ และที่ตั้งสถานที่สําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและ
สิ่งกอสรางอื่นๆอีกมากมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานที่เก็บ
สมบัติล้ําคากวา 4,000 ชิ้น เชน ศาสตราวุธตางๆ เคร่ืองปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เคร่ือง 
เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง 
 
จากน้ัน ชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลินโดยสราง
ทับลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอนแลว ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมปอมปนใหญ, หอระฆังพระเจาอี
วานและ ชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเขาชมเพียงวันละ 4 รอบ
เทาน้ันคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังน้ันกรุณาตรงตอเวลานัดหมายอยางเครงครัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นําทานเดินทางสู ฟารมสุนัขฮัสกี้ (Husky Park) รวมสัมผัสประสบการณใหมกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ที่
ใหความรูสึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป ใหทานไดสนุกสนาน กับนองหมาที่จะพาทานตะลุยหิมะ ซ่ึงเปนกจิกรรมที่
สุนัขจะตองใชกําลังอยางมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปดานหนา เพ่ือใหรถลากเลื่อนเคลื่อนที่ไปขางหนา 
โดยมีผูควบคุมและบังคับใหสุนัขที่ไดรับการฝกฝนอยางดี พวกน้ีเชื่อฟงคําสั่งและพาไปยังจุดที่ตองการไดอยาง
แมนยํา ในชวงสภาวะที่หิมะตกไมสามารถเดิน ทางโดยรถยนตหรือ แมกระทั่งทางเรือได  นอกจากน้ันทาน
สามารถถายรูปนารักๆคูกับนองหมาฮัสกี้เพ่ือเก็บที่ระลึกไดอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นําทานข้ึนสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  หรือเนินเขานกกระจอก เปนบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ 
ของนครมอสโควที่อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด  จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขา
นกกระจอกแหงน้ีเปนที่ตั้งบานพักของตน ปจจุบันพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลสแปรโรว เปนมหาวิทยาลัยที่
เกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย ไดรับการกอตั้งข้ึนในป 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียใน
ชวงเวลาน้ัน มหาวิทยาลัยที่ไดรับการตั้งชื่อตามเขาในป 1940 และเปนจุดชมวิวที่สวย ที่สุดในมอสโคว ที่คูรัก
นิยมมาถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 
 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 

นําท านชม เซ อร คัส  Russian Circus การ
แสดงของสัตวแสนรูมายากล กายกรรมไตลวด 
และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ 
การแสดงจะมี 2 ชวง ชวงละ 45 นาที และพักอีก 
15 นาที ระหวางพักจะมีบริการ ถายรูปกับสัตว
ตางๆ จากน้ัน นําทานกลับสูที่พักตางๆ (ในกรณี 
CIRCUS ง ด ก า ร แ ส ด ง  ท า ง บ ริ ษั ท ฯ 
จะนําทานชมบัลเลต หรือ ชมการแสดงที่ YAR 
RESTAURANT ) 
 
 นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

 
 

เชา            รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    
 

จากน้ัน เดินทาง สู  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเปนสถานที่สําคัญตั้งอยูกลางใจเมืองของมอสโควเปน
จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เปนสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรางดวยหินแกรนิต และ
หินออน นับลานชิ้นตอกลงบนพ้ืนจนกลายเปนลานหินโมเสกเปนพ้ืนที่ลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน เปน
ที่ตั้ งของกิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย 
สังเกตุไดจากที่พ้ืนถนนจะมีสัญลักษณ
เปนวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมี
นักทองเที่ยวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ัน
และโยนเศษเหรียญขามไหลตัวเองไป
ดานหลังเพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาที่
มอสโควอีกคร้ัง ลานกวางของจัตุรัสแดง
น้ีมีพ้ืนที่กวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร 
ทําหนาที่ เปนสถานที่ จัดงานสําคัญๆ 
ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย 
บริเวณ จัตุ รัสแดงยังประกอบไปดวย
สถานที่ ท อ งเที่ ย วอื่ น ๆ  รายรอบอี ก
ม าก ม าย เช น  พ ระ ราช วั ง เค รม ลิ น 
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย   
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม    จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนตบาซิล- GUM- METRO-วิหารเซ็นต เดอซารเวยีร-ถนนอารบัต 

     



 

นําทานถายรูปดานหนาคูกับ มหาวิหารเซนตบาซิล 
(ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปตยกรรม
ที่กลายเปนสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว ดวย
รูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง 
ตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงเครมลิน 
สรางข้ึนโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) 
เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพ
ของมองโกลที่ เมืองคาซาน ในป  พ .ศ . 2095 
หลั งจากถูกปกครองกด ข่ีมานานหลายรอยป 
ออกแบบโดยสถาป นิก  ปอสนิก  ยาคอฟ เลฟ 
(Postnik Yakovlev) และด วยความงดงามของ
สถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจา
อีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบ
ดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพ่ือไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางสิ่งที่สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในคร้ังน้ัน
ของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด 
 
จากน้ันนําทาน ชอปปงตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดใน
กรุงมอสโก แตมีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีใหเลือกซ้ือกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรือ
อีกสถนที่หน่ึงที่มีสถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางข้ึนในปค.ศ. 1895 มีความ
สวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปงถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาที่น่ีอาจจะมีทั้งรูปลักษณ ภายในและภายนอก
ที่ดูหรูหราโออา และที่สําคัญตั้งอยูบริเวณลานกวางในยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม มีการจําหนายสินคา
ประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เสื้อผา ของใชในครัวเรือน สินคาที่มีชื่อมีย่ีหอ เคร่ืองสําอางค นํ้าหอม และ
สินคาที่เปนประเภทของที่ระลึก ซ่ึงมีใหเลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมในการรับชมสถานี 
METRO ของการเดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน สรางข้ึนในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากทั่ว
โลกวาเปนสถานีรถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัย
สงครามโลกคร้ังที่ 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรงรวมทั้งการ
กอสรางที่ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเปนที่บัญชาการระหวางสงครามอีกดวย ใน
ปจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดวยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นําทานชม วิหารเซ็นต เดอซารเวียร (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรางข้ึนเม่ือป 
ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปน
เจาที่ทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป แตตอมาในป 
ค.ศ.1990 สตาลินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในขณะน้ันไดสั่งใหทุบโบสถทิ้งเพ่ือดัดแปลงเปนสระวายนํ้าที่ใหญที่สุด
ในโลกจนเม่ือปค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอนุมัติใหมีการกอสรางวิหารข้ึนมาใหมดวยเงินบริจาค
ของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจําลองของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต วิหารน้ีจึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกคร้ังโดย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันใหเวลาอสิระทุกทานเดินชอ็ปปง ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษ 
ที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูของชนชั้น ขุนนางและศิลปนที่มีผูอุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเปน
ยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัตกลายเปนถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของรัสเซีย เปนแหลงของศิลปนจิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ฯลฯ 
 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

เชา            รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ  ออกเดินทางโดยรถไฟดวน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  
จากมอสโควสูเซ็นตปเตอรสเบิรก (ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหัวหนา
ทัวรอีกคร้ัง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีส่ี     SAPSAN EXPRESS–เซ็นตปเตอรสเบิรก–พระราชวังฤดูหนาว-กาลาดินเนอรพระราชวังนิโคลัส 

 
 



 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตรของทั้ง
ประเทศรัสเซียและไทย เน่ืองจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 พระองค
ไดเสด็จมาประทับที่น่ีขณะเปนพระราชอาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ 
พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญและเกาแกที่สุดในโลก มีหองมากถึง 1,050 หอง 
มากถึง 3 ลานชิ้น ซ่ึงสวนใหญจะเปนภาพเขียน 
(ภายในพระราชวัง ไมอนุญาตใหถายรูป ตองฝากไวที่เจาหนาที่ รวมถึงสัมภาระขนาดใหญดวย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า กาลาดินเนอร ณ พระราชวังนิโคลัส (Nicolas Palace) ลิ้มรสไขปลาคาเวียร

และจิบแชมเปญ พรอมชมการแสดงพ้ืนเมืองของรัสเซียที่ข้ึนชื่อ ดวยดนตรีและการรองเพลงที่มีเอกลักษณ 
 

 นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก  AZUMUT @ST.PETERBURGE หรือเทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นํ าท าน เดิ น ท าง  เข าช ม พ ร ะรา ช วั ง ฤ ดู ร อ น ป เต อ ร ฮ อ ฟ  PETERHOF มี อี ก ชื่ อ ห น่ึ ง เ รีย ก ว า 
PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต  ตั้งอยูแทบชานเมืองของ เปนพระราชวังที่สวยงามไมเหมือนใคร 
เกิดข้ึนจากราชาปเตอรมหาราช ปเตอรฮอฟเปนพระราชวังที่ถูกนิรมิตโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ชื่อวาฟรานเชส
โก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง ทั้งสองทําคนละสวนในพระราชวังน้ีโดยตัวภายในพระราชวังน้ันเปนหนาที่หลัก
ของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส "บารอค"และคลาสสกิ พระเจาปเตอร หมายม่ัน
ปนมือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลลี่บรรจงสรางพระราชวังอยางปราณีตเนน
การตกแตงภายใน เลือกใชโคมไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีนํ้ามันเปนหลัก และภายนอกพระราชวังก็
ยังมีสวนนํ้าพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ อิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึก   
(ในกรณี พระราช Peterhof ปด ทางทวัรจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกับ
หัวหนาทัวรอีกคร้ัง) 

 
 
 

วันท่ีหา    พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ-ปอมปเตอร แอนด ปอลด –Bronze horseman -    
         เรือรบหลวงออโรรา   
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เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นําท านชม  ปอมป เตอร  แอนด  ปอลด  (Peter And Paul) เปนสิ่ งกอสรางแรกสุดของเมือง St 
Petersburg  สรางในป ค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเปน
ปอมปราการในการปองกันขาศึกรุกราน ตั้งอยูบน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเปน
รูปทรงหกเหลี่ยม กําแพงเปนหินกออิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิม
สราง ข้ึน เม่ือปค .ศ  1712 ด วยการ 
อ อ ก แ บ บ ข อ ง  Domennica 
Trezzini ส ร า ง เส ร็ จ ใ น วั น ที่  29 
มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งชื่อวิหารแหงน้ี
เพ่ือเปนเกียรติ์แดนักบุญปเตอร และ
นักบุญปอลด เพ่ือเปนการเผยแพร
ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 
122.5 เมตร ในอดีตเปนสิ่ง กอสรางที่
สู งที่ สุ ด ของเมือ งแล ะห ามส รา ง
สิ่งกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการ
ตกแตงดวยศิลปะบารอกซ่ึงนับวา
แตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซ
ทั่วไปและวิหารแหงน้ียังเปนที่เก็บพระ
ศพของราชวงศโรมานอฟ เร่ิมตนจาก
พระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก 
จนกระทั่งถึงกษัตริยองคสุดทายของ
ราชวงศ   
 
นําทานถายรูปกับ  ( Bronze horseman statue peter great) เปนอนุสาวรียแหงแรกของนครเซ็นตป
เตอรสเบิรก ติดกับแมนํ้าเนวา ดานหนาของโบสถเซ็นไอแซค ซ่ึงกอสรางเปนอนุสาวรียของพระเจาปเตอรมหา
ราช ผูเปนกษัตริยพระองคแรกที่ได ขนานนามวา “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส Entienne 
Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  
 
 
 



 

นําทานสูทาเรือพาณิชยโบราณ และถายรูปกับ เรือรบหลวงออโรรา (THE BATTLESHIP AURORA) หรือ
เรือรัสเซียนาวี ไดชื่อวาเปนเรือรบที่เกาแกที่สุดในรัสเซีย โดยเปนเรือลาดตระเวนที่รับใชชาวรัสเซียมายาวนาน 
ตั้งแตคร้ังสงครามรัสเซียกับญี่ปุนในป ค.ศ. 1904 -1905  เคยรวมรบในสงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2 รวมถึงใช
ยิงปนเปนสัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นตปเตอรสเบิรก ในการปฏิวัติสังคมนิยมที่นําโดยเลนิน 
เม่ือป ค.ศ.1917 และยังเปนเรือที่โดยสารซารนิโคลัสที่ 2 พรอมราชนิกุลคนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษก
รัชกาลที่ 6 ในป ค.ศ.1911 ปจจุบันเรือออโรราไดปลดประจําการ กลายเปนพิพิธภัณฑลอยนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที ่AZUMUT @ST.PETERBURGE หรือเทียบเทา 
 

เชา            รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    
 

นําทานชมภายใน มหาวิหารเซนตไอแซค 
(SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรางในป 
ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเปนเอกลักษณ ใน
อดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียงโบสถไม
ธรรมดา ซ่ึงตอมาไดรับการปรับปรุงเปนโบสถหิน 
และถูกสรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอ
เล็กซานเดอรที่ 1 ที่ปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ี
เปนวิหารที่มีความย่ิงใหญที่สดุของโลก พระองค
จึงทุมเททั้ งกําลังคน และกําลังทรัพยอยาง
มหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชทองคําแผนปด
หนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับ
ประดาดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี ซ่ึง
ใชเวลากอสรางยาวนานถึง  40 ป ปจจุบันวิหาร
เซนตไอแซคไดรับการยกยองวาเปนวิหารทรง
โดมที่ใหญเปนอันดับ 3 ที่งดงามที่สุดในโลก 

วันท่ีหก    เซ็นตปเตอรสเบิรก -มหาวิหารเซนตไอแซค-โบสถหยดเลือด-  อิสตันบูล   
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นําทานชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเลนๆวา โบสถหยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 
CATHEDRAL ในป 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย
ผูกอการราย บุตรชายในฐานะกษัตริยพระองคตอไปจึงสรางโบสถน้ีข้ึนเปนอนุสรณ เปนโบสถอันงดงามที่อยูขาง
คลอง Griboyedov โดยสรางข้ึนตามบัญชาของ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3” เพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดาคือ 
“พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2” ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมในบริเวณที่สรางโบสถน้ีข้ึนยอดของโบสถมีความสูง 81 ม. 
ตามป ค.ศ.1881 ที่สิ้นพระชนม ภายในสามารถจุคนไดถึง 1,600 คน และใชเวลาสรางยาวนานกวา 24 ป 
ภายในการตกแตงดวยงาน “โมเสก”  ที่มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหินออนหลากสี ประดับประดา
ดานใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถทรงหัวหอม   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไดเวลาอันสมควร เดินทางสูสนามบิน 
 

15.15 น. เหิรฟาสูกรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 402   
18.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
20.10 น. เหิรฟาสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที ่TK 64 
 

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

 
 

วันท่ีเจ็ด    อิสตันบูล-กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 



 

เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 20,000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 1 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีผู่เดินทางตํ่ากวา 20 ทาน*** 
 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืนเงินได 
 (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถ
แจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเปนสําคัญ  
 
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปด
หองพัก เปน1TWN +1SGLจะสะดวกกับทานมากกวา 
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางได 
กระเปาเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบินแอรเอสตานา ใหทานละ 1 ใบนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเปา
ถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry)นํ้าหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
อัตราน้ีรวม 
คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-อัลมาตี้ //อัลมาตี้ -  เซ็นตปเตอรสเบิรก //เซ็นตปเตอรสเบิรก- มอสโคว //
มอสโคว -กรุงเทพฯ 
คาภาษีสนามบินทกุแหง คานํ้ามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน 
คาอาหารและคาบตัรผานประตูเขาชมสถานทีต่างๆตามที่ระบุไวในรายการ  
คามัคคุเทศกอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
คารถไฟ EXSPRESS จากMOSCOW–ST.PETER 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
คาประกันอุบติเิหตุสาํหรับเด็กที่มีอายุต่าํกวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหม 
ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ 
 
อัตราน้ีไมรวม 
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7%ภาษีหัก  ณ ทีจ่าย 3%กรณีตองการใบเสร็จ 
คาใชจายสวนตวัอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาทิปหัวหนาทัวรคนไทย 
คาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาพนักงานขนกระเปา ณ โรงแรม1 ใบ / ทาน 
ไมรวมนํ้าดื่ม 
คาทปิไกดทองถิ่น 3 ยูเอสดอลลาร USD  X 6 วัน  = 18 USD 
คนขับรถทองถิ่น  2 ยูเอสดอลลาร USD X 6 วัน   = 12 USD 
หัวหนาทัวรไทย ทานละ  3 ยูเอสดอลลาร USD X 7 วัน = 21 USD รวมทัง้หมด 51 USD ตอทานคะ  
 



 

หมายเหตุ 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 20 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจงให
เจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนใน
กรณีที่ทัวรมีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบินโรงแรมที่พักในตางประเทศ หรือ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ ข้ึนอยู ณ หนางานน้ันๆ 
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ 
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณา
แลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเคร่ืองและทรัพยสินของตนเอง 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 
ภาพที่ใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเที่ยว ภาพใชเพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 
เน่ืองจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑที่ตางกัน โดยสายการบิน แอรแอสตานา มีกฎในการออกตั๋วกอนเดินทาง 21 วัน และเม่ือ
ตั๋วออกมาแลว จะไมสามารถ เปลีย่นชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได  
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ 
ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ 

กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว 
ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี* 


	หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

