
 

 

รหัสทัวร PVC1902581 

ทัวรรัสเซยี WOW WOW มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 7 วัน 4 คืน (TK) 
พระราชวังเครมลิน   พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร   ยอดเขาสแปรโรวฮลิ 
ชมเซอรคัส   จัตุรัสแดง   มหาวิหารเซนตบาซิล   วิหารเซ็นต เดอซารเวียร 
ถนนอารบัต   พระราชวังฤดูหนาว   พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ 
ป�อมปเตอรแอนดปอลด   มหาวิหารเซนตไอแซคโบสถหยดเลือด 
 

 
 



 

 

น่ังรถไปดวน 4 ช.ม. เท่ียวครบบินคุม สายการบิน 5 ดาว (Member of Star Alliance 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

23-29 ก.ย.62 
22-28 พ.ย.62 49,999  49,999 49,999 7,000 

03-09 ธ.ค.62 
24-30 ม.ค.63 
06-12 ก.พ.63 
21-27 มี.ค.63 
02-08 เม.ย.63 

50,999 50,999 50,999 6,000 

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

 
19.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ ช้ัน4 สายการ 

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



 

 

บิน TURKISH AIRLINE เคานเตอร U ประตู 9 ซึ่งมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยอํานวย
ความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทางแกทาน 

23.00 น. เหิรฟ�าสูกรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที่ TK69   
ใชเวลาเดินทางประมาณ  10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

 

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

หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ 
จาก น้ัน เข าชม  พระราชวั งเครมลิน  (Kremlin) สรางขึ้ น ในป  ค .ศ .1147 โดย
มกุฎราชกุมารแห งนครเคียฟ 
เจาชายยูริ โดลโกรูกี มีรับส่ังให
สรางเพ่ือใชป�องกันศัตรู ในอดีต
เปนเพียงป�อมปราการไมธรรมดา 
ท่ีเปนเหมือนหัวใจของกรุงมอส
โคว ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครม
ลินเปนพิพิธภัณฑ และท่ีต้ังสถานท่ีสําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอ
ระฆังของอีวานมหาราชและส่ิงกอสรางอ่ืนๆอีกมากมาย  

วนัที�สอง      อิสตนับูล-มอสโคว-พระราชวงัเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร-์ 
                 ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล-ชมเซอรค์สั                      (B/L/D/) 



 

 

เดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร ท่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ี
เปนสถานท่ีเก็บสมบัติลํ้าคากวา 4,000 ช้ิน เชน ศาสตราวุธตางๆ เคร่ืองป�องกันตัว หมวก 
เส้ือเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพระเจาซาร
และซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง 
จากน้ัน ชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเกาแกสําคัญและใหญท่ีสุด
ในเครมลินโดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาท่ีมีมากอนแลว ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก 
ชมป�อมปนใหญ, หอระฆังพระเจาอีวานและ ชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก (หมาย
เหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเขาชมเพียงวันละ 4 รอบเทาน้ันคือ 10.00, 12.00, 
14.30, 16.30 น. ดังน้ันกรุณาตรงตอเวลานัดหมายอยางเครงครัด)  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  หรือเนินเขานกกระจอก เปนบริเวณท่ี
มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยูเบ้ืองลางไดโดยท้ังหมด  จึงทําใหเลนินผูนําพรรค
คอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแหงน้ีเปนท่ีต้ังบานพักของตน ปจจุบันพ้ืนท่ี
ดังกลาวเปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว  

 
 
 
 

 
ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลสแปรโรว เป�นม
หาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุดและใหญท่ีสุดในรัสเซีย ไดรับการกอต้ังขึ้นในป 1755 โดยมิคาอิล
ซอฟ นักวิชาการรัสเซียในชวงเวลาน้ัน มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการต้ังช่ือตามเขาในป 1940 
และเปนจุดชมวิวท่ีสวย ที่สุดในมอสโคว ที่คูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุดท่ี
นักทองเท่ียวใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทานชมเซอรคัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรูมายากล กายกรรมไตลวด 
และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ชวง ชวงละ 45 นาที และ

พักอีก 15 นาที ระหวางพักจะมีบริการ ถายรูปกับสัตวตางๆ จากน้ัน นําทานกลับสูท่ีพัก
ตางๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะนําทานชมบัลเลต หรือ ชมการ
แสดงที่ YAR RESTAURANT ) 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    
จากน้ัน เดินทาง สู  จัตุรัสแดง (RED 
SQUARE) ซึ่งเปนสถานท่ีสําคัญต้ังอยู
กลางใจเมืองของมอสโควเปนจัตุ รัสท่ี
สวยงามท่ีสุดในโลก เปนสถานท่ีเก็บศพเล
นินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สราง

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



 

 

ดวยหินแกรนิต และหินออน นับลานช้ินตอกลงบนพ้ืนจนกลายเปนลานหินโมเสกเปนพ้ืนท่ี
ลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน เปนท่ีต้ังของกิโลเมตรท่ีศูนยของรัสเซีย สังเกตุไดจาก
ท่ีพ้ืนถนนจะมีสัญลักษณเปนวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักทองเท่ียวเขาไปยืน
กลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขามไหลตัวเองไปดานหลังเพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาท่ี
มอสโควอีกคร้ัง ลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทํา
หนาท่ีเปนสถานท่ีจัดงานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัส
แดงยังประกอบไปดวยสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเชน พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย   
นําทานถายรูปดานหนาคูกับ มหาวิหารเซนตบาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) 
ห น่ึ งสถาป ตยกรรม ท่ี
กลาย เป น สัญ ลั กษณ
สําคัญของกรุงมอสโคว 
ดวยรูปทรงท่ีมีลักษณะ
เปนโดมรูปหัวหอม สีสัน
สดใส ต้ัง ตระหงานสงา
ง า ม  ข น า บ ข า ง ด ว ย
กําแพงเครมลิน สรางขึ้น
โดยพระเจาอีวาน ท่ี  4 
(Ivan the Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ี
เมืองคาซาน ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยป ออกแบบโดย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของ
สถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความ
งดงามของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวยการควัก
ดวงตาท้ังสอง เพ่ือไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางสิ่งท่ีสวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําใน
ครั้งน้ันของพระเจาอีวานท่ี 4 จึงเปนท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 
 



 

 

จาก น้ัน นํ าท าน  ช อปปم� งตามอั ธยาศั ย  ณ  ห างสรรพ สินค า  GUM (ห างกุ ม ) 
หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก แตมีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีใหเลือกซื้อ
กัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปตยกรรมท่ีเกาแก
ของเมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ช้ัน มีรานคาเปดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ท่ี เดินทางหรือผู ท่ีชอบการชอปปم�งถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาท่ีน่ีอาจจะมีท้ัง
รูปลักษณ ภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโออา และท่ีสําคัญต้ังอยูบริเวณลานกวางในยาน
จตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม 
มีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เส้ือผา ของใชในครัวเรือน สินคาท่ีมีช่ือ
มียี่หอ เคร่ืองสําอางค น้ําหอม และสินคาท่ีเปนประเภทของท่ีระลึก ซึ่งมีใหเลือกกันอยาง
หลากหลายทีเดียว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมใน
การรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน สรางขึ้นในป ค.ศ.
1931 โดยไดรับการยก
ยองจากท่ัวโลกวาเปน
สถานีรถไฟฟ�าใต ดิน ท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ซึ่งในแต
ละสถานีจะมีการตกแตง
ท่ีแตกต างกัน  ในสมัย
สงค ราม โลกค ร้ั ง ท่ี  2 
สถ า นี รถ ไฟ ใต ดิ น ได
กลายเปนหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรงรวมทั้งการกอสรางที่ขุดลงลึกไป
ถึงใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเปนท่ีบัญชาการระหวางสงครามอีกดวย ใน
ปจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดวยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

 



 

 

นําทานชม วิหารเซ็นต เดอซารเวียร (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 
SAVIOUR) สรางขึ้นเมื่อป 
ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจา
ซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพ่ือเปน
อนุสรณแหงชัยชนะและแสดง
กตัญตุาแดพระเปนเจาท่ีทรง
ชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป แต
ตอมาในป ค.ศ.1990 สตาลินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในขณะน้ันไดส่ังใหทุบโบสถทิ้งเพ่ือ
ดัดแปลงเปนสระวายน้ําท่ีใหญที่สุดในโลกจนเม่ือปค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน 
ไดอนุมัติใหมีการกอสรางวิหารขึ้นมาใหมดวยเงนิบริจาคของคนท้ังประเทศ ซ่ึงจําลอง
ของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต วิหารน้ีจึงกลบัมายืนหยัดที่เดิมอีกคร้ังโดย  
จากน้ันใหเวลาอิสระทุกทานเดินช็อปปم�ง ถนนอารบัต ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียง ช่ือถนนน้ี
ปรากฏมาต้ังแตศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเปนท่ีอยูของชนช้ัน ขุนนางและศิลปนท่ีมีผูอุปถัมภ
ตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเปนยานท่ีพักของสมาชิกระดับสูงของพรรค
คอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัตกลายเปนถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัสเซีย เปนแหลง
ของศิลปนจิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ฯลฯ 

คํ่า   รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

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

วนัที�สี�     SAPSAN EXPRESS–เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์–พระราชวงัฤดูหนาว-กาล่าดินเนอร ์ (B/L/D/) 
 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ท่ีมีความสําคัญตอ
ประวัติศาสตรของท้ังประเทศรัสเซีย
และไทย เน่ื องจากใน รัชสมัยของ
พระบาทสม เด็ จพระจุลจอมเกล า
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 พระองคไดเสด็จ
ม าป ระ ทั บ ท่ี น่ี ขณ ะ เป น พ ระร าช
อาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จ
ประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ 
พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดในโลก มีหอง
มากถึง 1,050 หอง มากถึง 3 ลานช้ิน ซึ่งสวนใหญจะเปนภาพเขียน 
(ภายในพระราชวัง ไมอนุญาตใหถายรูป ตองฝากไวที่เจาหนาท่ี รวมถึงสัมภาระขนาดใหญ
ดวย)   

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  AZUMUT @ST.PETERBURGE หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 



 

 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทาง เขาชมพระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา 
PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต  ต้ังอยูแทบชานเมืองของ เปนพระราชวงัที่
สวยงามไมเหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปเตอรมหาราช ปเตอรฮอฟเปนพระราชวังที่ถกู
นิรมิตโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ท่ี
ช่ือวาฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี 
และเลอ บรอง ท้ังสองทําคนละ
สวนในพระราชวังน้ีโดยตัว
ภายในพระราชวังน้ันเปนหนาท่ี
หลักของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบ
ความงามในสไตลผสมเรอเนส
ซองส "บารอค"และคลาสสิก 
พระเจาปเตอร หมายม่ันปم�นมือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป 
ราสเทรลล่ีบรรจงสรางพระราชวังอยางปราณีตเนนการตกแตงภายใน เลือกใชโคมไฟระยา 
งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนน้ําพุอัน
ตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ อิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเก็บภาพเปนท่ีระลึก   
(ในกรณี พระราช Peterhof ปด ทางทัวรจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นทดแทน 
กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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



 

 

นําทานชม ป�อมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เปนส่ิงกอสรางแรกสุดของ
เมือง St Petersburg  สรางในป ค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน 
ดวยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเปนป�อมปราการในการป�องกันขาศึกรุกราน ตั้งอยูบน เกาะ
วาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเปนรูปทรงหกเหลี่ยม กําแพงเปนหินกอ
อิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิมสรางขึ้นเม่ือ
ปค.ศ 1712 ดวยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรางเสร็จในวันท่ี 29 
มิถุนายน ค.ศ 1733 ต้ัง
ช่ือวิหารแหงน้ีเพ่ือเปน
เกียรต์ิแดนักบุญปเตอร 
และนักบุญ ปอลด เพ่ื อ
เปนการเผยแพรศาสนา 
ความสูงของยอดแหลม
คือ 122.5 เมตร ในอดีต
เปนส่ิง กอสรางท่ีสูงท่ีสุด
ของเมืองและหามสราง
ส่ิ งก อ สร าง ใด สู งก ว า 
ภายใน ทําการตกแต ง
ด วย ศิ ลป ะบ ารอกซึ่ ง
นับวาแตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซท่ัวไปและวิหารแหงน้ียังเปนท่ีเก็บพระศพของ
ราชวงศโรมานอฟ เร่ิมตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระทั่งถึงกษัตริยองค
สุดท ายของราชวงศ   นําท านถายรูปกับ  ( Bronze horseman statue peter 
great) เปนอนุสาวรียแหงแรกของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ติดกับแมน้ําเนวา ดานหนาของ
โบสถเซ็นไอแซค ซึ่งกอสรางเปนอนุสาวรียของพระเจาปเตอรมหาราช ผูเปนกษัตริย
พระองคแรกท่ีได ขนานนามวา “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส Entienne 
Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  



 

 

นํ าท าน สู ท า เรือพาณิ ชย โบราณ  และถ าย รูปกับ  เรือรบหลวงออโรรา  (THE 
BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ไดช่ือวาเปนเรือรบที่เกาแกที่สุดในรัสเซีย 
โดยเปนเรือลาดตระเวนท่ีรับใชชาวรัสเซียมายาวนาน ต้ังแตคร้ังสงครามรัสเซียกับญี่ปุ�นใน
ป ค.ศ. 1904 -1905  เคยรวมรบในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 รวมถึงใชยิงปนเปน
สัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดูหนาวท่ีเซ็นตปเตอรสเบิรก ในการปฏิวัติสังคมนิยมที่นํา
โดยเลนิน เม่ือป ค.ศ.1917 และยังเปนเรือท่ีโดยสารซารนิโคลัสท่ี 2 พรอมราชนิกุลคน
อ่ืนๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลท่ี 6 ในป ค.ศ.1911 ปจจุบันเรือออโรราไดปลด
ประจําการ กลายเปนพิพิธภัณฑลอยน้ํา 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่ AZUMUT @ST.PETERBURGE หรือเทียบเทา 

เชา            รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    
วนัที�หก    เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ -มหาวิหารเซนตไ์อแซค-โบสถห์ยดเลือด-  อิสตนับูล   (B/L/-) 



 

 

นําทานชมภายใน มหาวิหารเซนต
ไ อ แ ซ ค  ( SAINT ISAAC’S 
CATHEDRAL) สร างในป  ค .ศ . 
1712 โดยมีโดมทองเปนเอกลักษณ 
ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียง
โบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการ
ป รับป รุงเป น โบสถหิ น  และถู ก
สรางใหมอยางงดงามในสมัยพระ
เจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ที่ปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ีเปนวิหารท่ีมีความยิ่งใหญท่ีสุดของโลก 
พระองคจึงทุมเททั้งกําลังคน และกําลังทรัพยอยางมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชทองคํา
แผนปดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดวยหินออน, และมาลาไคท
หลากสี ซึ่งใชเวลากอสรางยาวนานถึง  40 ป ปจจุบันวิหารเซนตไอแซคไดรับการยกยอง
วาเปนวิหารทรงโดมท่ีใหญเปนอันดับ 3 ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก 
นําทานชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเลนๆวา โบสถหยดเลือด 
SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในป 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจาอ
เล็กซานเดอรท่ีสอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผูกอการราย บุตรชายในฐานะกษัตริย
พ ระองค ต อ ไป จึ งสร างโบสถ น้ี ขึ้ น เป นอ นุสรณ  เป น โบ สถ อั น งด งาม ท่ี อยู ข า ง
คลอง Griboyedov โดยสรางขึ้นตามบัญชาของ “พระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3” เพ่ือเปน
อนุสรณแดพระบิดาคือ “พระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมในบริเวณท่ี
สรางโบสถน้ีขึ้นยอดของโบสถมีความสูง 81 ม. ตามป ค.ศ.1881 ท่ีส้ินพระชนม ภายใน
สามารถจุคนไดถึง 1,600 คน และใชเวลาสรางยาวนานกวา 24 ป ภายในการตกแตงดวย
งาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหินออนหลากสี ประดับประดาดาน
ใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถทรงหัวหอม   



 

 

 
  “ไดเวลาอันสมควร เดินทางสูสนามบิน 
15.15 น. เหิรฟ�าสูกรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที่ TK 402   

18.45 น. เดินทางถงึสนามบินกรุงอิสตันบูล เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
20.10 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที่ TK 64 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 

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



 

 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืนเงิน

ได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทํา

เร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกคร้ัง ท้ังน้ี 
อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดท้ังหมดหรือ
บางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอ่ืนๆเปนสําคัญ  

 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน 

แนะนําใหทานเปดหองพัก เปน1TWN +1SGLจะสะดวกกับทานมากกวา 
 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวัน

เดินทางได 
กระเป�าเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบินแอรเอสตานา ใหทานละ 1 ใบน้ําหนักไมเกิน 

20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือข้ึนเครื่อง (Hand carry)น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
อัตราน้ีรวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (ช้ันประหยัด) กรุงเทพฯ-อัลมาต้ี //อัลมาต้ี -  เซ็นตปเตอรสเบิรก //เซ็นตปเตอร

สเบิรก- มอสโคว //มอสโคว -กรุงเทพฯ 
คาภาษีสนามบินทกุแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกัน 
คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุไวในรายการ  
คามัคคุเทศกอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
คารถไฟ EXSPRESS จากMOSCOW–ST.PETER 



 

 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”

เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัทประกันฯ

จะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ 
 
อัตราน้ีไมรวม 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%ภาษีหัก  ณ ที่จาย 3%กรณีตองการใบเสร็จ 
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
คาทิปหัวหนาทัวรคนไทย 
คาอาหารและเครื่องด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาพนักงานขนกระเป�า ณ โรงแรม1 ใบ / ทาน 
ไมรวมน้ําด่ืม 
คาทิปไกดทองถ่ิน 3 ยูเอสดอลลาร USD  X 6 วัน  = 18 USD 
คนขับรถทองถ่ิน  2 ยูเอสดอลลาร USD X 6 วัน   = 12 USD 
หัวหนาทัวรไทย ทานละ  3 ยูเอสดอลลาร USD X 7 วัน = 21 USD รวมทั้งหมด 51 USD ตอทาน

คะ  
 
หมายเหตุ 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 ทาน และทางบริษัท

ยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
ในกรณีท่ีผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเครื่องบิน

ภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯทราบทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะน้ัน
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทางหรือ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  



 

 

รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบินโรงแรมท่ีพัก
ในตางประเทศ หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบรษิัทฯจะคํานึงถึงความ
สะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ 
ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ
ส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย หรือ
ดวยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบรษิัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวา
จํานวนท้ังหมดหรือบางสวน 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับ

ชาวตางชาติหรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเครื่องและทรัพยสินของ

ตนเอง 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิ การใชบริการใดๆ หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานท่ีทองเท่ียว ภาพใชเพ่ือ

การโฆษณาเทาน้ัน 
เน่ืองจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑท่ีตางกัน โดยสายการบิน แอรแอสตานา มีกฎในการออกตั๋วกอน

เดินทาง 21 วัน และเม่ือต๋ัวออกมาแลว จะไมสามารถ เปลี่ยนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ 
REFUND ต๋ัวได  

 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 



 

 

 
**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน

เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระ
เงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี* 

 


