
 

 

รหสัทวัร GOH1903553 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส เซนตปเตอรสเบริก 8 วัน 5 คืน [TG] 
อิสตันบูล  มอสโคว  เนินเขาสแปรโรว  สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค  ถนนอารบัต  
ซารกอรส  โบสถโฮลีทรินิต้ี  โบสถอัสสัมชัญ  พิพิธภัณฑอวกาศ วหิารเซนตซาเวียร  
จัตุรัสแดง  หางกมุ พระราชวังเครมลิน ละครสัตว นครเซนตปเตอรเบิรก พระราชวงั
แคทเธอรีน  พิพิธภัณทเฮอมิเทจ  เมืองปเตอรฮอฟ  ชมป�อมปเตอร แอนด พอล  
มหาวหิารเซนตไอแซค พิพิธภัณฑเรือรบออโรรา  ถนนเนฟสกี้  โบสถหยดเลือด 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ซารกอรส | พระราชวงัเครมลิน | พพิิธภัณฑอวกาศ | พระราชวังเปโตรวาเรส | 

พระราชวังนิโคลัส  
 

FALL IN LOVE WITH RUSSIA 
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 8 วัน 5 คืน 

เดินทาง กุมภาพนัธ์ – มิถุนายน 63 

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง  56,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
20.30 

น. 
 
23.30 

น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู  10 
เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลนไทย โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวก 
ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน  เที่ยวบินที่ TK 69 

วันที่ 2 อิสตันบูล - มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค - ถนน
อารบัต 

06.25 
น. 

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล รอเปล่ียนเคร่ือง 
***คณะออกเดินทางต้ังแตวันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 23.00 และเดินทางถึง
เวลา 05.20 น. *** 

09.35 
น.  

ออกเดินทางตอไปยังกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน 
TK413 
***คณะออกเดินทางต้ังแตวนัที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 07.50 น. และเดินทางถึง
กรุงมอสโควเวลา 10.40 น. *** 

12.40 ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวา

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ  
วนัที� �. อิสตนับลู - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ถนนอารบตั 
วนัที� �. มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี � – โบสถ์อสัสมัชญั - พิพิธภณัฑ์อวกาศ – 
            รับประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรือแมนํ่ �าใจกลางกรุงมอสโคว ์
วนัที� �. มอสโคว์ – วิหารเซนตซ์าเวียร์ – จตัรุัสแดง – ห้างกมุ – พระราชวงัเครมลิน - ละครสตัว์ –  
            นั�งรถไฟตู้นอนระดบัเฟิร์สคลาสสูน่ครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก   
วนัที� �. นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวงัแคทเธอรีน – พิพิธภณัท์เฮอมิเทจ - ชมระบําพื �นเมือง ณ พระราชวงันิโคลสั  
วนัที� �. เมืองปีเตอร์ฮอฟ - ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภณัฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี �  
วนัที� �.  โบสถ์หยดเลือด - Outlet – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ  



 

 

น. ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดินทาง
สูกรุงมอสโควเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ

ของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน นําทาน
ชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดด
เดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมี
จุดเร่ิมตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผู นําสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของ Monumental art คือ
ลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูป
ของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากน้ันนําทานสู
ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา 
แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน รานอาหารมากมาย และยังมีศิลปนมาน่ัง
วาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่ 3 มอสโคว – ซารกอรส - โบสถโฮลีทรินิตี้ – โบสถอัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑอวกาศ - 
รับประทานอาหารระหวางลองเรือแมน้ําใจกลางกรุงมอสโคว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซา
กอรสไดเปนที่ต้ังของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษที่ 14-17  
เปนที่แสวงบุญที่ศักด์ิสิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลงทาง
ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ ชมโบสถโฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity 
Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมยีอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟ
รสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของ
ทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอัสสัมชัญ 
(Assumption Cathedral) โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัย
พระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเค
ลมลิน  ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน โบสถเกาแก สรางในสมัย
พระเจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของ
พระสังฆราชและทีส่ําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหา
ราช ตองการใหเหมอืนหอระฆังทีจ่ัตุรัสวิหารแหงพระราชวงัเครมลิน แตที่น่ีสูงกวาชมบอน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well)  ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จ า ก น้ั น นํ า ท า น สู เข า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ อ ว ก า ศ  (The Memorial Museum of 

Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้ง
ดวงดาวตางๆ ซึ่งพิพิธภัณฑแหงน้ี จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ 
เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับอวกาศของรัสเซีย พรอมดวยประวัติศาสตรและ
การพัฒนาของการเดินทางขึ้นสูอวกาศและดวงจันทรต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน สิ่งจัดแสดง
ตางๆ ไมวาจะเปนกอนหินจากดวงจันทร ชุดอวกาศ ช้ินสวนยานอวกาศ รวมทั้งสุนัขที่เคย
ขึ้นไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu 
รับประทานอาหารระหวางลองเรือไปตามแมน้ํา Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศแบบ
สบายๆ ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ ตลอดสอง



 

 

ฝากฝم�งแมน้ําเปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก DELTA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 มอสโคว – วหิารเซนตซาเวียร – จตัุรสัแดง – หางกุม – พระราชวงัเครมลิน - ละคร
สัตว - น่ังรถไฟตูนอนระดับเฟรสคลาสสูนครเซนตปเตอรเบิรก   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หาม

ถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหง
ชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลา
กอสรางนานถึง 45 ป นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวที
ของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา 
หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลก
คร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ต้ัง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม ชม
หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง 
สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เคร่ืองสําอาง นํ้าหอมตางๆ
มากมาย ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บาย นําทานเขาสูภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของ
พระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอร
สเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมขุของประเทศ นําทาน
สูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอช่ัน โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอ
ระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่
สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองค จากน้ันชมระฆัง
พระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อ
นําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญ
พระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวย
บรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชม
ดานใน) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด 
เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวง
หลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย ***กรณี
ละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางคร้ังการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพ่ือเดินทางสูนครเซนตปเตอรเบิรก  (St.petersburg)  
นําทานน่ังรถไฟจากนครเซนทปเตอรเบิรกสูกนครเซนตปเตอรเบิรก  ดวยรถไฟตูนอน
ระดับเฟรสคลาส (First class) ***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอด
รถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทานจําเปนตองลาก
กระเป�าเดินทางดวยตัวทานเอง เพ่ือป�องกันกระเป�าที่อาจจะสูญหายได*** 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 นครเซนตปเตอรเบิรก - พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณทเฮอมิเทจ - ชมระบํา
พ้ืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส  

เชา รับประทานอาหารเชา  
 เดินทางถึงนครเซนตปเตอรเบิรก  จากน้ันเดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมือง

พุชกิ้น (Pushkin) เมืองน้ีเปนที่ประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญ
เกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูก
ควบคุมตัวจากกลุมของ คณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้น
และราชวงศ  โรมานอฟที่ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน 
(Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรม
ผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ�า
สดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะ
หองอําพัน  (Amber Room)  ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรม
ร่ืนงดงามในสไตลฝร่ังเศส หรือชอปปم�งสินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคา

ของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวิน
ซี,่ ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของ
โลกแหงหน่ึง  นําทานตอไปยัง ถนนชอปปงเนฟสกี้ (Nevsky Prospect) โดยช่ือถนน
น้ันไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคาสายหลักในเซนทปเตอรเบิรกใหทานได
เลือกซื้อสินคานานาชนิดเปนของที่ระลึก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas 
Palace) ที่มีช่ือเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ 
ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในชวงพักการแสดงมีบริการอาหาร
วาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา เปนตน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 6 เมืองปเตอรฮอฟ - ป�อมปเตอร แอนด พอล – มหาวิหารเซนตไอแซค – พิพิธภัณฑ
เรือรบออโรรา – ถนนเนฟสกี้  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเปนที่ต้ังของ พระราชวังฤดูรอน เปโตรด

วาเรสต (Peterhof Palace) ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอร มหาราช พระตําหนักทีไ่ด
ช่ือวาเปน Russian Versailles เปนพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุที่พวย
พุงมาจากรูปปم�นสีทองและที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวยสถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะ
ต่ืนตาต่ืนใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง หองหับตางๆ ภายในพระราชวัง
ประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขยีนที่สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวติัศาสตร
จนมิอาจประเมินคาได สวนภายนอกก็เต็มไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพุอัน
ตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําเขาชมป�อมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเปน

ที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปนป�อมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก 
ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมานอฟทุกพระองค  จากน้ัน
นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช่ือวาเปนมหาวิหารที่
สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงาม 
รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิส์ิทธิ์แหงน้ีเปนทีนั่บถอืของชาวเมืองอยางมาก เน่ืองจากคร้ังหน่ึง
ตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซ
คแห ง น้ี  นําทานถายรูปกับพิ พิธภัณฑ เรือรบออโรรา (Aurora Museum) เรือ
ประวัติศาสตร-ของรัสเซียที่  ที่มีประวัติยาวนานรวมถึงการผานชวงการปฏิวั ติการ
เปล่ียนแปลงการปกครองมาเปนระบอบคอมมิวนิสตในป ค.ศ. 1917 และสงครามโลกคร้ัง
ที่ 2 ในป ค.ศ. 1941-1945 ดวย นําทานตอไปยัง ถนนชอปปم�งถนนเนฟสกี้ (Nevsky 
Prospect) โดยช่ือถนนน้ันไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคาสายหลักในเซนท
ปเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิดเปนของที่ระลึก 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 7 โบสถหยดเลือด - Outlet – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานถายรูปกับโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรางขึ้น
บนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 
ทรงสรางเพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา นําทานเดินทางสู Outlet Village Pulkovo 
อิสระใหทานเลือกซื้อของทีเ่อาทเล็ตซึ่งรวมรานคาแบรนดดงัมากมายกวา 40 รานคาช้ันนํา
ม าก ม าย  อ าทิ เช น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA 
TOMMY HILFIGER VASSA&COSAMSONITE ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูสนามบิน 

16.05 
น. 

ออกเดินทางกลับสูกรุงอิสตัลบูลโดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK402 
***คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 15.15 น. และเดินทางถึง
กรุงอิสตัลบูลเวลา 18.45 น. *** 

19.45 
น. 

เดินทางถึงกรุงอิสตัลบูล รอเปลี่ยนเคร่ือง 



 

 

20.55 
น. 

ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK64 
***คณะออกเดินทางต้ังแตวันที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และเดินทางถึง
กรุงเทพฯเวลา 09.50 น.ของวันที่ 8 *** 

วันที่ 8   กรุงเทพฯ 
10.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ 

 
ราคาแนะนําเริ่มตนเพยีง  

FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว ซารกอรส เซนตปเตอรสเบิรก 
8 วัน 5 คนื  โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

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

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

วันที่ 11 – 18 มี.ค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,205 6,900 

วันที่ 25 มี.ค. – 1 เม.ย. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,205 6,900 

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

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

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

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

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

วันที่ 1-8 มิ.ย. 63  66,900 66,900 66,900 66,900 41,255 10,900 

วันที่ 4-11 มิ.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 41,255 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวซีา
ไดทันที 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) 
ใหทานติดตอเจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ช่ัวโมงตดิตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 



 

 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเทีย่วตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม

ไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 ก.ก. และมากกวา 1 ช้ิน สําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ และคา
น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก. และมากกวา 1 ช้ิน ,  
คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (36 ดอลลารสหรัฐ) 



 

 

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ดอลลารสหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัด
จําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่ น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 

10,000 บาท  



 

 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 
20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ท างบ ริษั ท ฯขอสงวน สิท ธิ์  เก็ บ
คาใชจายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง
และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะ
ตอไปแต ทั้ ง น้ี ท านจะต องเสียค าใชจ ายที่ ไม สามารถ เรียก คืนได คื อ 
คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคา
ต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดีย่ว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


