
 

 

รหัสทัวร GOH1903959 
ทัวรรัสเซยี FALL IN LOVE WITH RUSSIA  
มอสโคว ซารกอรส เซนตปเตอรสเบิรก 8 วัน 5 คืน (TK) 
เนินเขาสแปรโรว   สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค 
ถนนอารบัต   มอสโคว   ซารกอรส   โบสถโฮลีทรินิต้ี   โบสถอัสสัมชัญ 
พิพิธภัณฑอวกาศ   วิหารเซนตซาเวียร   จัตุรัสแดง   หางกุม 
พระราชวังเครมลิน   ละครสัตว   เซนตปเตอรเบิร   พระราชวังแคทเธอรีน 
พิพิธภัณทเฮอมิเทจ   พระราชวังนิโคลัส   เมืองปเตอรฮอฟ 

 



 

 

 
 

ซารกอรส | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑอวกาศ | พระราชวังเปโตรวาเรส | พระราชวงันิ
โคลัส 

 
  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
20.30 น. 
 
23.30 น. 

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

วันที่ 2 อิสตันบูล - มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว – สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค –  
ถนนอารบัต 

06.25 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล รอเปลี่ยนเครื่อง 
***คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 23.00 และเดินทางถึง
เวลา 05.20 น. *** 
 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 63 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ  
วนัที� �. อิสตนับลู - มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโค - ถนนอารบตั 
วนัที� �. มอสโคว ์– ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลีทรนิิตี � – โบสถอ์สัสมัชญั - พิพิธภณัฑอ์วกาศ – 
            รบัประทานอาหารระหว่างลอ่งเรือแม่นํ�าใจกลางกรุงมอสโคว ์
วนัที� �. มอสโคว ์– วิหารเซนตซ์าเวียร ์– จตัรุสัแดง – หา้งกมุ – พระราชวงัเครมลิน - ละครสตัว ์–  
            นั�งรถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาสสูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์   
วนัที� �. นครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ - พระราชวงัแคทเธอรีน – พิพิธภณัทเ์ฮอมิเทจ - ชมระบาํพื �นเมือง ณ พระราชวงันิโคลสั  
วนัที� �. เมืองปีเตอรฮ์อฟ - ชมปอ้มปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พิพิธภณัฑเ์รือรบออโรรา่ – ถนนเนฟสกี�  
วนัที� �.  โบสถห์ยดเลือด - Outlet – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ  



 

 

09.35 น.  ออกเดินทางตอไปยังกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน 
TK413 
***คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 07.50 น. และเดินทาง
ถึงกรุงมอสโควเวลา 10.40 น. *** 

12.40 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทาน
เดินทางสูกรุงมอสโควเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว  (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่ สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยส
ตาลิน นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก 
ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ�าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต 
ลักษณ ะของสถาป ตยกรรมที่ นํ ามาตกแต งภายในสถานี น้ัน เป นลักษณ ะของ 
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก จากน้ันนําทานสูถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดิน
ยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน 
รานอาหารมากมาย และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรี
เปดหมวกอีกดวย 

  
  

 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DELTA HOTEL หรือเทียบเทา 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซา
กอรสไดเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษที่ 14-17  
เปนที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลงทาง
ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ ชมโบสถโฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity 
Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุ
กระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ
อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการ
สรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อป ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัส
วิหารแหงเคลมลิน  ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก 
สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับ
ประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระ
นางแคทเธอรีนมหาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน 
แตที่ น่ีสูงกวาชมบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well)  ที่ซึมขึ้นมาเองตาม
ธรรมชาติ 

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 และส่ิงประดิษฐที่เกี่ยวของกับอวกาศของรัสเซีย พรอมดวยประวัติศาสตรและ
การพัฒนาของการเดินทางขึ้นสูอวกาศและดวงจันทรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สิ่งจัดแสดง
ตางๆ ไมวาจะเปนกอนหินจากดวงจันทร ชุดอวกาศ ชิ้นสวนยานอวกาศ รวมทั้งสุนัขที่
เคยขึ้นไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu 
รับประทานอาหารระหวางลองเรือไปตามแมนํ้า Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศแบบ
สบายๆ ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ ตลอด
สองฝากฝم�งแมน้ําเปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ  

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก DELTA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 มอสโคว – วิหารเซนตซาเวียร – จัตุรัสแดง – หางกุม – พระราชวังเครมลิน –  
ละครสัตว - นั่งรถไฟตูนอนระดับเฟรสคลาสสูนครเซนตปเตอรเบิรก   

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

(หามถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจ
กลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงาน
เฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 
ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน 
และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของกลุม
สถาปตยกรรมที่สวยงาม ชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) 
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม 
เส้ือผา เครือ่งสําอาง น้ําหอมตางๆมากมาย ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บาย นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของ
พระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอร
สเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นํา
ทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไม
เคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงาน
พิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองค 
จากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญ
ที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆัง
แตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการ
ใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไม
อนุญาตใหเขาชมดานใน) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด 
เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และ
ชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย ***
กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพ่ือเดินทางสูนครเซนตปเตอรเบิรก  (St.petersburg)  
นําทานนั่งรถไฟจากนครเซนทปเตอรเบิรกสูกนครเซนตปเตอรเบิรก  ดวยรถไฟตู
นอนระดับเฟรสคลาส (First class) ***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง 
จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทาน
จําเปนตองลากกระเป�าเดินทางดวยตัวทานเอง เพ่ือป�องกันกระเป�าที่อาจจะสูญหาย
ได*** 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 นครเซนตปเตอรเบิรก - พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณทเฮอมิเทจ –  
ชมระบําพ้ืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส  

เชา รับประทานอาหารเชา  
 เดินทางถึงนครเซนตปเตอรเบิรก  จากน้ันเดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ 

เมืองพุชก้ิน (Pushkin) เมืองน้ีเปนที่ประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณ
สําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิโคลัสท่ี 2 พรอมสมาชิกในราชวงศ
ถูกควบคุมตัวจากกลุมของ คณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุ
ชกิ้นและราชวงศ โรมานอฟที่ยาวนานกวา 200 ป นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน 
(Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรม
ผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ�า
สดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะ
หองอําพัน  (Amber Room)  ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอัน
รมรื่นงดงามในสไตลฝร่ังเศส หรือชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองไดตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคา

ของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวิน
ซี่, ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุด
ของโลกแหงหน่ึง  นําทานตอไปยัง ถนนชอปปงเนฟสกี้ (Nevsky Prospect) โดยชื่อ
ถนนน้ันไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคาสายหลักในเซนทปเตอรเบิรกใหทาน
ไดเลือกซื้อสินคานานาชนิดเปนของที่ระลึก 

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

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเปนที่ตั้งของ พระราชวังฤดูรอน เปโตรด

วาเรสต (Peterhof Palace) ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอร มหาราช พระตําหนักที่
ไดชื่อวาเปน Russian Versailles เปนพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุที่
พวยพุงมาจากรูปปم�นสีทองและที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวยสถาปตยกรรมยุคทอง 
ทานจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง หองหับตางๆ ภายใน
พระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่สวยงามเกาแกทรงคุณคาทาง
ประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได สวนภายนอกก็เต็มไปดวยพฤกษานานาพันธุและ
สวนน้ําพุอันตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในฝร่ังเศส 

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

เปนที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปนป�อมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอร
สเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมานอฟทุกพระองค  
จากน้ันนําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชื่อวาเปน
มหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโม
เสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิ์แหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก 
เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต
มหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี นําทานถายรูปกับพิพิธภัณฑเรือรบออโรรา (Aurora 
Museum) เรือประวัติศาสตร-ของรัสเซียที่ ที่มีประวัติยาวนานรวมถึงการผานชวงการ
ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบคอมมิวนิสตในป ค.ศ. 1917 และ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1941-1945 ดวย นําทานตอไปยัง ถนนชอปปم�งถนน
เนฟสกี้ (Nevsky Prospect) โดยชื่อถนนน้ันไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยาน
การคาสายหลักในเซนทปเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิดเปนของที่ระลึก 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 โบสถหยดเลือด - Outlet – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานถายรูปกับโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สราง
ขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 
3 ทรงสรางเพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดา นําทานเดินทางสู Outlet Village Pulkovo 
อิสระใหทานเลือกซื้อของที่เอาทเล็ตซึ่งรวมรานคาแบรนดดังมากมายกวา 40 รานคาชั้น
นํามากมาย อาทิเชนADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA 
TOMMY HILFIGER VASSA&COSAMSONITE ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูสนามบิน 

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

19.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตัลบูล รอเปลี่ยนเครื่อง 
 
 



 

 

20.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK64 
***คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และเดินทาง
ถึงกรุงเทพฯเวลา 09.50 น.ของวันที่ 8 *** 

วันที่ 8   กรุงเทพฯ 
10.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 
ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง  

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

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

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 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

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

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก. และมากกวา 
1 ชิ้น สําหรับเท่ียวบินระหวางประเทศ และคาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 23 ก.ก. และมากกวา 1 ชิ้น ,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (36 ดอลลารสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ดอลลารสหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา



 

 

และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


