
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซารก์อรส์ | พระราชวงัเครมลนิ | พิพิธภณัฑอ์วกาศ | พระราชวงัเปโตรวาเรส | พระราชวงันิโคลสั  

 
 
 

 

  

 

 

FALL IN LOVE WITH RUSSIA 
มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8 วัน 5 คืน 

เดนิทาง มนีาคม – มถุินายน 63 

ราคาแนะนาํเพียง  56,900.- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

วันที ่1 กรุงเทพฯ  
20.30 น. 

 
23.30 น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 10 เคานเ์ตอร ์ U ของสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน์
ไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 
ออกเดนิทางสูเ่มืองอิสตันบูล โดยสายการบนิ เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่TK 69 

วันที ่2 
อิสตันบูล - มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว์  – สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโค ว ์- 
ถนนอารบัต 

06.25 น. เดนิทางถึงกรุงอิสตนับลู รอเปล่ียนเครื่อง 
***คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 04 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 23.00 และเดนิทางถึงเวลา 05.20 น. *** 

09.35 น.  ออกเดนิทางตอ่ไปยงักรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK413 
***คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 04 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 07.50 น. และเดนิทางถึงกรุงมอสโควเ์วลา 10.40 น. *** 

12.40 น. ถึงสนามบนิดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง ) ผา่นขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ นาํท่านเดนิทางสูก่รุงมอสโควเ์มืองหลวงของประเทศรสัเซีย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นาํเดนิทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์ (Sparrow Hills) จดุชมววิท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถ

มองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึท่ีสรา้งในสมยัสตาลนิ  นาํท่านชมสถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโค ว ์ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก 
ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟา้ใตด้นิมีจดุเริม่ตน้มาจากช่วง แรก
สดุท่ีสตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้าํสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนาํมาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ 
Monumental art คือลกัษณะของงานศลิปะท่ีสรา้งขึน้เพ่ือระลกึถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ่ 
ภาพสลกันนูตํ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก จากนัน้นาํท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 
1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นค้ าของท่ีระลกึ รา้นนั่งเลน่ รา้นอาหารมากมาย และยงัมีศลิปินมานั่งวาดรูปเหมือน 
รูปลอ้เลียน และศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

  
  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. อิสตนับูล - มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว ์- ถนนอารบตั 

วนัท่ี 3. มอสโคว ์– ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลทีรนิิตี ้– โบสถอ์สัสมัชญั - พิพิธภณัฑอ์วกาศ – 
            รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรอืแม่น ํา้ใจกลางกรุงมอสโคว ์
วนัท่ี 4. มอสโคว ์– วิหารเซนตซ์าเวียร ์– จตัรุสัแดง – หา้งกมุ – พระราชวงัเครมลนิ - ละครสตัว ์–  

            นั่งรถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาสสูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์   

วนัท่ี 5. นครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ - พระราชวงัแคทเธอรนี – พิพิธภณัทเ์ฮอมิเทจ - ชมระบาํพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั  

วนัท่ี 6. เมืองปีเตอรฮ์อฟ - ชมปอ้มปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พิพิธภณัฑเ์รอืรบออโรรา่ – ถนนเนฟสกี ้ 

วนัท่ี 7.  โบสถห์ยดเลอืด - Outlet – สนามบิน 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
มอสโคว ์– ซารก์อรส์  - โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ – โบสถอั์สสัมชัญ  - พพิธิภัณฑ์
อวกาศ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่นํา้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดนิทางสูเ่มืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุ
และเก่าแก่ท่ีสดุ ในครสิตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบญุท่ีศกัดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทาง
ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอด
โดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนกับญุเซอรเ์จียสท่ีภายในบรรจกุระดกู
ของท่าน ประชาชนท่ีศรทัธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ ชม โบสถอั์สสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท่ี์มี
ความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเม่ือปี ค .ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวหิารอสัสมัชญัท่ีจตรุสัวหิาร
แห่งเคลมลนิ  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายใน
ตกแตง่ดว้ยภาพนกับญุ มีแท่นสาํหรบัประกอบพธีิของพระสงัฆราชและท่ีสาํหรบันกัรอ้งนาํสวด หอระฆงั สรา้งในสมยัของพระนาง
แคทเธอรีนมหาราช ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงัท่ีจตัรุสัวหิารแห่งพระราชวงัเครมลนิ แตท่ี่น่ีสงูกวา่ชม บ่อนํ้าศักดิสิ์ทธ์ิ (Chapel 

Over the Well)  ท่ีซึมขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้นาํท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ ยาน
อวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวตา่งๆ ซึ่งพพิธิภณัฑแ์ห่งนี ้จะจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ จกัรวาล ระบบสรุยิะ เทคโนโลยี และ
สิง่ประดษิฐ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอวกาศ ของรสัเซีย พรอ้มดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละการพฒันาของการเดนิทางขึน้สูอ่วกาศและดวงจนัทร์
ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั สิง่จดัแสดงตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นกอ้นหินจากดวงจนัทร ์ชดุอวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้สนุขัท่ีเคยขึน้ไป
ในอวกาศ และ อีกมากมาย 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า  สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตาม
แม่นํ้า Moskva ดืม่ดํา่รับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมคว ามสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิ กของอาคารต่างๆ  
ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ํา้เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ  

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 



วันที ่4 
มอสโคว ์– วิหารเซนตซ์าเวียร ์– จัตุรัสแดง – ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน 
- ละครสัตว ์- น่ังรถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาสสู่นครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้นาํท่านเขา้ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ (Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน ) เป็นมหาวหิารโดมทองท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค .ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท่ี์ 1 
ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี นาํชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณส์าํคญัใน
ประวตัศิาสตรข์องรสัเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 17 
ปัจจบุนัสถานท่ีแห่งนีใ้ชจ้ดังานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม ่วันชาต ิวนัแรงงาน และวนัท่ีระลกึสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บรเิวณ
โดยรอบของจตัรุสัแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ชม ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) 
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จาํหน่ายสนิคา้จาํพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องสาํอาง นํา้หอมตา่งๆมากมาย 
ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย นาํท่านเขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซาร์
ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจบุนัเป็นท่ีประชมุของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นาํ
ท่านสูจ่ตัรุสัวหิาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถท่ี์สาํคญัใชใ้นงานพธีิกรรมท่ีสาํคญั เช่น การประกอบพธีิบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จากนัน้
ชมระฆงัพระเจา้ซาร์ สรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือนาํไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กิด
ความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ทาํใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียงัไมเ่คยมีการ
ใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซน์ํา้หนกั 40 ตนั (หากมีพธีิกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
นาํท่านชม การแสดงละครสัตว ์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไมค่วรพลาด เช่น สนุขั ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล 
กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และ
ช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การ



งดการแสดงไมมี่การแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงืน 1,000 บาท*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพือ่เดนิทางสู่นครเซนตปี์เตอรเ์บริก์  (St.petersburg)  
นําท่านน่ังรถไฟจาก มอสโคว์สู่นครเซนตปี์เตอรเ์บริก์   ด้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาส (First class) ***การเดนิทาง
โดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดทีจ่อดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดนิเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งท่านจาํเป็นต้อง
ลากกระเป๋าเดนิทางด้วยตัวท่านเอง เพือ่ป้องกันกระเป๋าทีอ่าจจะสูญหายได้*** 
 
 
 
 
 
 

วันที ่5 
นครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ - พระราชวังแคทเธอรีน – พพิธิภัณทเ์ฮอมิเทจ  - ชม
ระบาํพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 เดนิทางถึงนครเซนตปี์เตอรเ์บริก์  จากนัน้เดนิทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทบัใน

ฤดรูอ้นของราชวงศ ์และมีเหตกุารณส์าํคญัเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค .ศ.1917 พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศถ์กู
ควบคมุตวัจากกลุม่ของ คณะปฏิวตั ิซึ่งกลายเป็นประวตัศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมืองพชุกิน้และราชวงศ ์โรมานอฟท่ียาวนานกวา่ 
200 ปี นาํเขา้ชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพชุกิน้วลิเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรม
ผสมผสานโดยนาํเอาความโดดเดน่ของศลิปะแบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟา้สดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลั่งภายใน
ประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอาํพนั  (Amber Room)  ท่ีทกุท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระใหท้่านเดนิชมสวนอนั
รม่รื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรือชอ้ปปิง้สนิคา้พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เขา้ชมพพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum)  ท่ีเก็บรวบรวมงานศลิปะลํา้คา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของ

จิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด  ดาวนิซ่ี , ปีกสัโซ , แรมบรนัด์ , แวนโก๊ะ  ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุ
ของโลกแห่งหนึ่ง   นาํท่านตอ่ไปยงั  ถนนช้อปปิงเนฟสกี ้ (Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกี้ เป็นถนน
ย่านการคา้สายหลกัในเซนตปี์เตอรเ์บริก์ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ชมการแสดงศลิปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย  ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีช่ือเสียงในการแสดง การ
เตน้ราํ การรอ้งเพลง การแตง่กายชดุประจาํชาต ิตามเผา่ตา่งๆ ซึ่งท่านจะสนกุสนาน และประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมีบรกิาร
อาหารวา่ง อาทิเช่น ไขป่ลาคารเ์วียร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 

ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทยีบเท่า 



วันที ่6 
เมืองปีเตอรฮ์อฟ - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – 
พพิธิภัณฑเ์รือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี ้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํเดนิทางสูเ่มืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวงัฤดรูอ้น  เปโตรดวาเรสต ์ (Peterhof Palace) ท่ีสรา้งขึน้ใน

สมยัพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระตาํหนกัท่ีไดช่ื้อวา่เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานนํา้พท่ีุพวย
พุง่มาจากรูปป้ันสีทองและท่ีตา่งๆ มากกวา่ 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะต่ืนตาตื่นใจกบัประตมิากรรมท่ีวจิิตรงดงาม
อลงัการยิ่ง หอ้งหบัตา่งๆ ภายในพระราชวงัประดบัดว้ยทองคาํอรา่มเรืองพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคณุคา่ทาง
ประวตัศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิคา่ได ้สว่นภายนอกก็เตม็ไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนนํา้พอุั นตระการ ตาสวยงามไมแ่พ้
พระราชวงัแวรซ์ายในฝรั่งเศส 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํเขา้ชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคมุขงันกัโทษทางการเมืองเป็นปอ้ม

ปราการท่ีสรา้งขึน้พรอ้มๆ กบันครเซ นตปี์ เตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ ์โรมานอฟทกุ
พระองค ์ จากนัน้นาํเขา้ชม มหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวหิารท่ีสวยงามท่ีสดุ และใหญ่
เป็นลาํดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ทิธิแ์ห่งนีเ้ป็นท่ีนบัถือของชาวเมือง
อย่างมาก เน่ืองจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซีจน ราบคาบไปทัง้เมือง แตม่หาวหิารเซ นตไ์อแซคแห่งนี ้  นาํ
ท่านถ่ายรูปกบัพพิธิภัณฑเ์รือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวตัศิาสตร-์ ของรสัเ ซียท่ี ท่ีมีประวตัยิาวนานรวมถึงการผา่น
ช่วงการปฏิวตักิารเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินิสตใ์นปี ค .ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในปี ค .ศ. 1941-
1945 ดว้ย นาํท่านตอ่ไปยงั ถนนชอ้ปปิง้ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถ นนย่าน
การคา้สายหลกัในเซนตปี์เตอรเ์บริก์ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 



วันที ่7 โบสถห์ยดเลือด - Outlet – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านถ่ายรูปกบัโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสรา้งขึน้บนบรเิวณท่ีพระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 2 ถกูลอบ
ปลงพระชนม ์พระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งเพ่ือเป็นอนสุรณแ์ดพ่ระบดิา นาํท่านเดนิทางสู ่ Outlet Village Pulkovo อิสระให้
ท่านเลือกซือ้ของท่ีเอาทเ์ล็ ทซึ่งรวมรา้นคา้แบรน ดด์งัมากมายกวา่ 40 รา้นคา้ชัน้นาํ มากมาย อาทิเช่น ADIDAS BOSS FURLA 
GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&COSAMSONITE ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ 

16.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงอิสตลับลูโดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK402 
***คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 25 มี.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 15.15 น. และเดนิทางถึงกรุงอิสตลับลูเวลา 18.45 น. *** 

19.45 น. เดนิทางถึงกรุงอิสตลับลู รอเปล่ียนเครื่อง 
20.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK64 

***คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 25 มี.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 20.15 น. และเดนิทางถึงกรุงเทพฯเวลา 09.50 น.ของวนัท่ี 8 *** 

วันที ่8   กรุงเทพฯ 
10.15 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาแนะนาํเพยีง  
FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

8 วัน 5 คืน  โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่4-11 ก.พ.63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,205 6,900 

วนัที ่10-17 ก.พ.63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,205 6,900 

วนัที ่11 – 18 ม.ีค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,205 6,900 

วนัที ่25 ม.ีค. – 1 เม.ย. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,205 6,900 

วนัที ่4 – 11 เม.ย. 63 59,900 59,900 59,900 59,900 34,255 7,900 

วนัที ่21-28 เม.ย.63 58,900 58,900 58,900 58,900 34,205 7,900 

วนัที ่23-30 เม.ย.63 58,900 58,900 58,900 58,900 34,205 7,900 

วนัที ่6 – 13 พ.ค. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 34,205 7,900 

วนัที ่10 – 17 พ.ค. 63 59,900 59,900 59,900 59,900 35,205 8,900 

วนัที ่1-8 ม.ิย. 63  66,900 66,900 66,900 66,900 41,255 10,900 

วนัที ่4-11 ม.ิย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 41,255 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี  ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 



6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งให้ การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 กก. และมากกวา่ 1 ชิน้ สาํหรบัเท่ียวบนิระหวา่งประเทศ และ
คา่นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 23 กก. และมากกวา่ 1 ชิน้ ,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (36 ดอลลา่รส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ดอลลา่รส์หรฐั) 
 



เงือ่นไขการชาํระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้ มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรั ตและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


