
 

 

รหัสทัวร PVC1900192 

ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน (TK) 
พระราชวังเครมลิน   พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร   ยอดเขาสแปรโรวฮิล 
ชมเซอรคัส   จัตุรัสแดง   มหาวิหารเซนตบาซิล   GUM   METRO   วิหารเซ็นต 
เดอซารเวียร   ถนนอารบัต   SAPSAN EXPRESS   เซน็ตปเตอรสเบิรก 
พระราชวังฤดูหนาว   กาลาดินเนอร   พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ   ป�อมปเตอร 
แอนด ปอลด   Bronze horseman   เรือรบหลวงออโรรา 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกบัผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

17-23 พ.ค.62 51,999 51,999 50,999 7,500 
15-21 ก.ค.62 

26 ก.ค.-01 ส.ค.62 
06-12 ส.ค.62 

52,999  51,999 50,999 7,500 

20-26 ก.ย.62 
23-29 ก.ย.62 51,999 51,999 50,999 7,500 

 
เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเดินทางต่ํากวา 20 
ทาน*** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพ  - อิสตันบูล                                                     (-/-/-/) 
วันที่สอง    อิสตันบูล-มอสโคว-พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร- 
               ตึก Ostankino Tower-ยอดเขาสแปรโรวฮิล-ชมเซอรคัส               (B/L/D/) 
วันที่สาม    จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนตบาซิล- GUM- METRO-วิหารเซ็นต เดอซารเวียร- 
               ถนนอารบัต                                                                          (B/L/D/) 
วันที่ส่ี       SAPSAN EXPRESS–เซ็นตปเตอรสเบิรก–พระราชวังฤดูหนาว-กาลาดินเนอร  
                                                                                                        (B/L/D/) 
วันที่หา      พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ-ป�อมปเตอร แอนด ปอลด –Bronze horseman 
                - เรือรบหลวงออโรรา                                                             (B/L/D) 
วันที่หก     เซ็นตปเตอรสเบิรก -มหาวิหารเซนตไอแซค-โบสถหยดเลือด- อิสตันบูล    
                                                                                                         (B/L/-)                 
วันที่เจ็ด     อิสตันบูล -กรุงเทพ ฯ 
 
 

 
19.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ ช้ัน4 สายการ 

บิน TURKISH AIRLINE เคานเตอร U ประตู 9 ซึ่งมีเจาหนาที่ของบริษัทคอย
อํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทางแกทาน 

23.00 น. เหิรฟ�าสูกรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK69   
ใชเวลาเดินทางประมาณ  10 ช่ัวโมง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วนัที�แรก     กรุงเทพฯ  -อิสตนับูล                                                                      (-/-/-/) 



 

 

 

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรกกรุงอิสตันบูลหลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง จากน้ันนําทุก ทานเดินทางเขาสู ตัวเมืองอิสตันบูล (เวลาทองถิ่นทีตุรกีชากวา
ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

07.50 น. ออกเดินทางสูเมืองมอสโคว VKO โดยเท่ียวบินที ่TK 413 
10.45 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ทาอากาศยานนานาชาติวนูโคโว  

หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ 
จากน้ันเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดย
มกุฎราช กุมารแห งนครเคียฟ 
เจาชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให
สรางเพื่อใชป�องกันศัตรู ในอดีต
เปนเพียงป�อมปราการไมธรรมดา 
ที่เปนเหมือนหัวใจของกรุงมอส
โคว ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเค
รมลินเปนพิพิธภัณฑ และที่ต้ังสถานที่สําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ 
หอระฆังของอีวานมหาราชและส่ิงกอสรางอ่ืนๆอีกมากมาย  
เดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานที่เก็บสมบัติลํ้าคากวา 4,000 ช้ิน เชน ศาสตราวุธตางๆ เคร่ือง

วนัที�สอง      อิสตนับูล-มอสโคว-พระราชวงัเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์�แชมเบอร-์ 
                 ตึก Ostankino Tower-ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล-ชมเซอรค์สั                      (B/L/D/) 



 

 

ป�องกันตัว หมวก เส้ือเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรง
ของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง 
จากน้ัน ชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญ
ที่สุดในเครมลินโดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอนแลว ใชในการประกอบพิธี
ราชาภิเษก ชมป�อมปนใหญ, หอระฆังพระเจาอีวานและ ชมระฆังยักษที่ใหญที่สุด
ในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเขาชมเพียงวันละ 4 รอบเทาน้ันคือ 
10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังน้ันกรุณาตรงตอเวลานัดหมายอยาง
เครงครัด)  

 
เท่ียง นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานม้ืออาหารสุดหรูท่ีสูง

ที่สุดในยุโรป ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว ระดับความ
สูง 328 M. ณ ตึก Ostankino Tower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  หรือเนินเขานกกระจอก เปน
บริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยูเบ้ืองลางไดโดยทั้งหมด  จึงทํา



 

 

ใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแหงน้ีเปนที่ต้ังบานพัก
ของตน ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว  

 
 
 
 

 
ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลสแปร
โรว เป�นมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย ไดรับการกอต้ังขึ้นในป 
1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในชวงเวลาน้ัน มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการต้ัง
ช่ือตามเขาในป 1940 และเปนจุดชมวิวที่สวย ที่สุดในมอสโคว ที่ คู รักนิยมมา
ถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษในการชม
บรรยากาศของมอสโคว 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานชมเซอรคัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรูมายากล กายกรรม
ไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ชวง ชวงละ 45 
นาที และพักอีก 15 นาที ระหวางพักจะมีบริการ ถายรูปกับสัตวตางๆ จากน้ัน นําทาน
กลับสูที่พักตางๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะนําทานชมบัลเลต 
หรือ ชมการแสดงที่ YAR RESTAURANT ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ

เทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    
จากน้ัน เดินทาง สู  จั ตุรัสแดง (RED 
SQUARE) ซึ่งเปนสถานที่ สําคัญต้ังอยู
กลางใจเมืองของมอสโควเปนจัตุ รัสที่
สวยงามที่สุดในโลก เปนสถานที่เก็บศพเล
นินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สราง
ดวยหินแกรนิต และหินออน นับลานช้ิน
ตอกลงบนพื้นจนกลายเปนลานหินโมเสก

วนัที�สาม    จตัรุสัแดง -มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM- METRO-วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร-์ถนนอารบตั (B/L/D)
      



 

 

เปนพื้นที่ลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน เปนที่ต้ังของกิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย 
สังเกตุไดจากที่ พ้ืนถนนจะมีสัญลักษณเปนวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมี
นักทองเที่ยวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขามไหลตัวเองไปดานหลัง
เพื่ออธิษฐานใหไดกลับมาที่มอสโควอีกคร้ัง ลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพื้นที่กวาง 
695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาที่เปนสถานที่จัดงานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมา
หลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ ราย
รอบอีกมากมายเชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซยี   
นํ า ท า น ถ า ย รู ป ด า น ห น า คู กั บ  ม ห า วิ ห า ร เซ น ต บ า ซิ ล  (ST. BASIL’S 
CATHEDRAL) หน่ึงสถาปตยกรรมที่กลายเปนสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว 
ดวยรูปทรงท่ีมีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ต้ัง ตระหงานสงางาม ขนาบขาง
ดวยกําแพงเครมลิน สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเปน
อนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในป พ.ศ. 2095 
หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟ
เลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ือง



 

 

เลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ี
มากจึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อ
ไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางสิ่งที่สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในคร้ังน้ันของ
พระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด 
จากน้ันนําทาน ชอปปم� งตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) 
หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก แตมีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีให
เลือกซื้อกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถนที่หน่ึงที่ มี
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มี
ความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ช้ัน มีรานคา
เปดให บริการมากมายสําหรับใหผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปم�งถึง 200 รานคา
ดวยกัน แตสินคาที่น่ีอาจจะมีทั้งรูปลักษณ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโออา และที่
สําคัญต้ังอยูบริเวณลานกวางในยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม 
มีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เส้ือผา ของใชในครัวเรือน สินคา
ที่มีช่ือมีย่ีหอ เคร่ืองสําอางค น้ําหอม และสินคาที่เปนประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให
เลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้ งน้ี ข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน 
สรางขึ้นในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเปนสถานีรถไฟฟ�าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลก
คร้ังที่ 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่

แข็งแรงรวมทั้งการกอสรางที่ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียัง
เปนที่บัญชาการระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11
สาย 156 สถานีดวยความยาวท้ังหมด 260 ก.ม.  
นําทานชม วิหารเซ็นต เดอซารเวียร (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 
SAVIOUR) สรางข้ึนเม่ือป 
ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจา
ซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อเปน
อนุสรณแหงชัยชนะและแสดง



 

 

กตัญุตาแดพระเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน 
โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป แตตอมาในป ค.ศ.1990 สตาลินผูนําพรรค
คอมมิวนิสตในขณะน้ันไดสั่งใหทุบโบสถทิ้งเพื่อดัดแปลงเปนสระวายน้ําที่ใหญที่สุดใน
โลกจนเมื่อปค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอนุมัติใหมีการกอสรางวิหาร
ขึ้นมาใหมดวยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจําลองของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต 
วิหารน้ีจึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกคร้ังโดย  
จากน้ันใหเวลาอิสระทุกทานเดินช็อปปم�ง ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่มีช่ือเสียง ช่ือถนน
น้ีปรากฏมาต้ังแตศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูของชนชั้น ขุนนางและศิลปนที่มีผู
อุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเปนยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัตกลายเปนถนนคนเดินที่มีช่ือเสียงที่สุดของรัสเซีย 
เปนแหลงของศิลปนจิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ฯลฯ 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ
เทียบเทา 

เชา            รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ  ออกเดินทางโดยรถไฟดวน  SAPSAN 
EXPRESS TRAIN  
จากมอสโควสูเซ็นตปเตอรสเบิรก (ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณา
ตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง)  

วนัที�สี�     SAPSAN EXPRESS–เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์–พระราชวงัฤดหูนาว-กาลา่ดินเนอร ์ (B/L/D/) 
 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่มีความสําคัญ
ตอประวัติศาสตรของทั้งประเทศรัสเซีย
และไทย เน่ื อ งจากใน รัชส มัยของ
พระบาท สมเด็ จพ ระจุลจอม เกล า
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 พระองคไดเสด็จ
ม าป ระทั บ ที่ น่ี ข ณ ะ เป น พ ระ ราช
อาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จ
ประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ 
พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญและเกาแกที่สุดในโลก มี
หองมากถึง 1,050 หอง มากถึง 3 ลานช้ิน ซึ่งสวนใหญจะเปนภาพเขียน 
(ภายในพระราชวัง ไมอนุญาตใหถายรูป ตองฝากไวที่เจาหนาที่ รวมถึงสัมภาระขนาด
ใหญดวย)   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา พิเศษ กาลาดินเนอร อาหารค่ําในเซนตปเตอรสเบิรก 
ล้ิมรสไขปลาคาเวียรและจิบแชมเปญหรือวอดกาเคร่ืองด่ืมประจําชาติ พรอมชม
การแสดงพ้ืนเมืองของรัสเซีย Folklore show ที่ข้ึนช่ือ ดวยดนตรีและการรอง

เพลงที่มีเอกลักษณ และเคร่ืองแตงกายที่มีสีสัน โดดเดน  

วนัที�หา้    พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์–Bronze horseman -    
         เรือรบหลวงออโรร่า  -                                                          (B/L/D) 



 

 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  AZUMUT @ST.PETERBURGE หรือเทียบเทา 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทาง เขาชมพระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ PETERHOF มีอีกช่ือหน่ึง
เรียกวา PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต  ต้ังอยูแทบชานเมืองของ เปน
พระราชวังท่ีสวยงามไมเหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปเตอรมหาราช ปเตอรฮอฟเปน
พระราชวังท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ช่ือวาฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ
เลอ บรอง ทั้งสองทําคนละสวนในพระราชวังน้ีโดยตัวภายในพระราชวังน้ันเปนหนาที่
หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส "บารอค"และ

คลาสสิก พระเจาปเตอร หมายมั่นปم�นมือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงานไป
ยาวถึง 10 ป ราสเทรลลี่บรรจงสรางพระราชวังอยางปราณีตเนนการตกแตงภายใน 
เลือกใชโคมไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลัก และภายนอก
พระราชวังก็ยังมีสวนน้ําพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ อิสระตามอัธยาศัย
ใหทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึก   



 

 

(ในกรณี พระราช Peterhof ปด ทางทัวรจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนทดแทน 
กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม ป�อมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เปนสิ่งกอสรางแรกสุด

ของเมือง St Petersburg  สรางในป ค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือ

สวีเดน ดวยศิลปะแบบบารอกเพื่อใชเปนป�อมปราการในการป�องกันขาศึกรุกราน ต้ังอยู
บน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเปนรูปทรงหกเหลี่ยม กําแพงเปน
หินกออิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิมสรางขึ้น



 

 

เม่ือปค.ศ 1712 ดวยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรางเสร็จในวันที่ 29 
มิถุนายน ค.ศ 1733 ต้ังช่ือวิหารแหงน้ีเพื่อเปนเกียรต์ิแดนักบุญปเตอร และนักบุญปอลด
เพ่ือเปนการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเปนส่ิง 
กอสรางที่สูงที่สุดของเมืองและหามสรางส่ิงกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตงดวย
ศิลปะบารอกซ่ึงนับวาแตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซทั่วไปและวิหารแหงน้ียังเปนที่เก็บ
พระศพของราชวงศโรมานอฟ เร่ิมตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระทั่งถึง
กษัตริยองคสุดทายของราชวงศ  นําทานถายรูปกับ  ( Bronze horseman statue 
peter great) เปนอนุสาวรียแหงแรกของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ติดกับแมน้ําเนวา 
ดานหนาของโบสถเซ็นไอแซค ซึ่งกอสรางเปนอนุสาวรียของพระเจาปเตอรมหาราช ผูเปน
กษัตริยพระองคแรกที่ได ขนานนามวา “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส 
Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

นําทานสูทาเรือพาณิชยโบราณ และถายรูปกับ เรือรบหลวงออโรรา (THE 
BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ไดช่ือวาเปนเรือรบที่เกาแกที่สุดใน
รัสเซีย โดยเปนเรือลาดตระเวนท่ีรับใชชาวรัสเซียมายาวนาน ต้ังแตคร้ังสงครามรัสเซีย
กับญ่ีปุ�นในป ค.ศ. 1904 -1905  เคยรวมรบในสงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2 รวมถึง



 

 

ใชยิงปนเปนสัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นตปเตอรสเบิรก ในการ
ปฏิวัติสังคมนิยมที่นําโดยเลนิน เม่ือป ค.ศ.1917 และยังเปนเรือที่โดยสารซารนิโคลัส
ที่ 2 พรอมราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในป ค.ศ.1911 
ปจจุบันเรือออโรราไดปลดประจําการ กลายเปนพิพิธภัณฑลอยน้ํา 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ี AZUMUT @ST.PETERBURGE หรือเทียบเทา 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   นําทานเดินทางสูสถานี
รถไฟ  

นําทานชมภายใน มหาวิหารเซนต
ไ อ แ ซ ค  ( SAINT ISAAC’S 
CATHEDRAL) สรางในป  ค .ศ . 
1712 โดยมีโดมทองเปนเอกลักษณ 
ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียง
โบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการ
ป รับป รุงเป น โบสถ หิ น  และถูก
สรางใหมอยางงดงามในสมัยพระ
เจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ที่ปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ีเปนวิหารที่มีความย่ิงใหญที่สุด
ของโลก พระองคจึงทุมเททั้งกําลังคน และกําลังทรัพยอยางมหาศาล โดยเฉพาะยอด
โดมใชทองคําแผนปดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดวยหิน
ออน, และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใชเวลากอสรางยาวนานถึง  40 ป ปจจุบันวิหารเซนต
ไอแซคไดรับการยกยองวาเปนวิหารทรงโดมที่ใหญเปนอันดับ 3 ที่งดงามท่ีสุดในโลก 
นําทานชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเลนๆวา โบสถหยด
เลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในป 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่
พระเจาอเล็กซานเดอรที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผูกอการราย บุตรชายในฐานะ

วนัที�หก    เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ -มหาวิหารเซนตไ์อแซค-โบสถห์ยดเลือด-  อิสตนับูล   (B/L/-) 



 

 

กษัตริยพระองคตอไปจึงสรางโบสถน้ีขึ้นเปนอนุสรณ เปนโบสถอันงดงามที่อยูขาง
คลอง Griboyedov โดยสรางขึ้นตามบัญชาของ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3” เพื่อ
เปนอนุสรณแดพระบิดาคือ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมใน
บริเวณที่สรางโบสถ น้ีขึ้นยอดของโบสถมีความสูง 81 ม. ตามป ค.ศ.1881 ที่
ส้ินพระชนม ภายในสามารถจุคนไดถึง 1,600 คน และใชเวลาสรางยาวนานกวา 24 
ป ภายในการตกแตงดวยงาน “โมเสก”  ที่มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิน
ออนหลากสี ประดับประดาดานใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบ
โบสถทรงหัวหอม   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  “ไดเวลาอันสมควร เดินทางสูสนามบิน 
13.00  น. ออกเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (LED) 



 

 

15.15 น. เหิรฟ�าสูกรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่  TK 
402   
18.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

20.10 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ 
TK 64 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ 
คืนเงินได 
 (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะ
ทําเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกคร้ัง 
ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ  
 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 
ทาน แนะนําใหทานเปด 
หองพัก เปน1TWN +1SGLจะสะดวกกับทานมากกวา 

วนัที�เจด็    อิสตนับูล-กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 



 

 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบินแอรเอสตานา ใหทานละ 1 ใบน้ําหนักไม
เกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry)น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
อัตราน้ีรวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (ช้ันประหยัด) กรุงเทพฯ-อัลมาต้ี //อัลมาต้ี -  เซ็นตปเตอรสเบิรก //เซ็นตป
เตอรสเบิรก- มอสโคว //มอสโคว -กรุงเทพฯ 
คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน 
คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ  
คามัคคุเทศกอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
คารถไฟ EXSPRESS จากMOSCOW–ST.PETER 
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”

เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัท

ประกันฯจะชดใชคาสินไหม 
ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ 
อัตราน้ีไมรวม 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%ภาษีหัก  ณ ที่จาย 3%กรณีตองการใบเสร็จ 
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาทิปหัวหนาทัวรคนไทย 
คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาพนักงานขนกระเป�า ณ โรงแรม1 ใบ / ทาน 
ไมรวมน้ําด่ืม 
คาทิปไกดทองถิ่น 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 รวมทั้งหมด 51 USD ตอ
ทานคะ  
 
หมายเหตุ 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวทกุประเภท
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรมที่พักในตางประเทศ หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ 

ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย 
หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได 
ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเคร่ืองและทรัพยสิน
ของตนเอง 



 

 

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเท่ียว ภาพใช
เพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 

เน่ืองจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑที่ตางกัน โดยสายการบิน แอรแอสตานา มีกฎในการออกต๋ัว
กอนเดินทาง 21 วัน และเม่ือต๋ัวออกมาแลว จะไมสามารถ เปลี่ยนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ 
REFUND ต๋ัวได  
 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก

กรณี* 
 


