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วันแรก กรุงเทพ ฯ – อิสตันบูล (ตุรกี) 

19.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณ ภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน TURKISH 

AIRLINES เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

22.40 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์ เท่ียวบินท่ี TK069 

 (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

วันท่ีสอง อิสตันบูล - มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– สถานีรถไฟใตด้ินมอสโคว ์– ถนนอารบัต  

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง 

07.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์ เท่ียวบินท่ี TK413 

 (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

10.35 น. ถึงสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) น า

ท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางเข ้าสู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของยุโรปมี

ประวตัิศาสตรย์าวนานถึง 850 ปี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์

ไดท้ั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมยัสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขาย

ของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจ  านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือและต่อรองราคาไดด้้วย น าท่านชม 

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ด้วยความโดดเด่นท าง

สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วง 

แรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้ นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานี

นั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะท่ีสร้างขึ้ นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของ

วีรบุรุษ ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนต า่ ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก                 

 น าท่านสู่  ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้ งย่านการคา้ แหล่ง

รวมวยัรุ่น รา้นค้าของท่ีระลึก รา้นนัง่ เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่น

ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

  น าคณะเขา้สู่ท่ีพัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม ซากอรส์ – โบสถโ์ฮลีทรินิตี้  –โบสถอ์ัสสัมชัญ - IZMAILOVO MARKET - CIRCUS   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ระยะทาง 75 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ี สุดและเก่าแก่

ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอน

การรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถโ์ฮลีทรินิตี้   (Holy Trinity 

Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมห ัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพ

ไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเ์จียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะ

เดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชม  โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ท่ีมีความ

สวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมัยพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหาร

อสัสัมชัญท่ีจตุรสัวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ 

สร้างในสมัยพระเจ ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ  มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของ

พระสังฆราชและท่ีส าหรบันักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมยัของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการ

ใหเ้หมือนหอระฆงัท่ีจตัุรสั วิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ี สูงกว่า ชมบ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over 

the Well)  ท่ีซึมขึ้ นมาเองตามธรรมชาติ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง 

บ่าย ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก ซ่ึงมีให ้

เลือกมากมายหลายแบบ  จากนั้ นน าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ อิสระให ้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุก๊ตาแม่ลูกดกหรือ

มาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลุมไหล่, อ าพนั, ของท่ีระลึกต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย    

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านชม การแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก 

ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดง

ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากน้ียงัมีบริการถ่ายรูปกบัสัตว์

ต่างๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย ***กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจง้

ล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 20 USD*** 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีส่ี  พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนตบ์าซิล-วิหารซาเวียร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านชม เมืองมอสโคว ์(Moscow) เมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 

การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ี

มีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป น าท่านเขา้สู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี

ประทับของพระเจา้ซารทุ์กพระองค์ จนกระทั ่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์

สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมุขของประเท ศ น าท่านสู่จ ัตุรสั วิหาร 

ถ่ายรูปกบัโบสถ์อสัสัมชัญ โบสถ์อนันันซิเอชัน่ โบสถ์อารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขา้ชมดา้น

ในโบสถ์อัสสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก

ของพระเจา้ซารทุ์กพระองคจ์ากนั้นชมระฆงัพระเจา้ซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้ง

ระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆังแตก 

ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซ์

น ้าหนัก 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์ัสสัมชัญจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน)  น าเขา้ชม 

พิพิธภัณฑ์อารเ์มอรี่    เป็นพิพิธภัณฑท่ี์เก่าแก่ท่ี สุดของรสัเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมัสโคว่ี 

ใน ช่วงค ริสต์ศตวรรษท่ี  14-15 ปัจ จุบัน เป็นสถาน ท่ีเก็ บสะสมของมีค่ าท่ีดี ท่ี สุ ดของรัสเซียจาก

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ี์เก็บ

รวบรวมทรพัยส์มบตัิของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณแ์บบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษ และ อิหร่าน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณส์ าคญัในประวตัิศาสตร์

ของรัสเซียไม่ ว่าจะเป็นงาน เฉลิมฉลองทางศาสนา ห รือการประท้วงท างการเมือง สร้างในสมัย

คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่ง น้ีใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ ว ัน

แรงงาน แล ะวัน ท่ี ระลึ กส งครามโลกครั้ง ท่ี  2 บริเวณโดยรอบของจ ัตุ รัสแดงเป็นท่ี ตั้ ง  ของก ลุ่ ม

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 

ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอ

นาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม 

น ้าหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดบั ไวเ้ม่ือปีค .ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ  าหน่ายสินค้าจ  าพวกแบรนด์

เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง  ชมอนุสรณ์สถานเลนิน  ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหิน

อ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 

น าท่านเข ้าชม วิหารเซนต์ซาเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหา

วิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.

1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกาย

รสัเซียนออโทดอกซใ์ชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ 
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

วันท่ีหา้ รถไฟความเร็วสูง – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวังแคทเธอรีน – มหาวิหารเซนตไ์อแซค   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

………. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้

เวลาเพียง 4 ชัว่โมงจากกรุงมอสโควสู่์ไปเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ระยะทางประมาณ 800 กม.   

………. น. เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เมืองท่ีสวยงามจนไดร้บัสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรป

เหนือ”  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง พุชก้ิน (Pushkin) หรือท่ี รูจ้ ักก ันในช่ือ ซาโก เซโล ซ่ึงเป็นท่ีพักในฤดูร้อนของ

ราชวงศท่ี์สวยงามและเป็นบา้นท่ีรกัและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์ น าท่านเข ้า

ชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงในรสัเซีย มีหอ้งต่างๆใหช้มนับ

รอ้ยห ้อง แต่ห ้องท่ีทุกท่านต้องไม่พลาดชมก็คือ ห้องอ  าพัน (แอมเบอรรู์ม) ท่ี เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุค

ศตวรรษท่ี 18 อันประมาณค่ามิได ้ ท่ีช่างจากเยอรมันสรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชท่ี 1 แห่ง

รสัเซีย ประกอบดว้ยไม้โอ๊คขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดับดว้ยอ าพนั 6 ตน้ พร้อม

กระจกผนังและโมเสก อัญมณีล ้าคา้จากอิตาลี หอ้งอ าพนัถูกสรา้งขึ้ นใหม่ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบัน

ราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าหส์หรฐั  

 น าเข ้าชม มหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด และ

ใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิแห่ง

น้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากครั้งหน่ึงตวัเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบ

คาบไปทั้ งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นตไ์อแซคแห่ง น้ี  และถ่ายรูปท่ีดา้ยหลังของพระมหาวิหารเซนตไ์อแซค ซ่ึง

จะมีรูปป้ันแกะสลักของพระเจา้นิโคลัสท่ี  1 ทรงมา้ก ับฐานท่ีมีรูปป้ันของพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ

แสดงความหมายแฝงถึงความศรทัธา ความรอบรู ้ อ านาจ และความยุติธรรม สอน 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพัก PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหก  พระราชวังฤดูรอ้นเปโตรวาเรส – ป้อมปีเตอรแ์ละปอล – โบสถห์ยดเลือด –  
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                  ชอ้ปป้ิงถนนเนฟสก้ี 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองปีเตอร์ฮอฟ  (Peterhof)  ซ่ึง เป็นท่ีตั้งของ พระราชวังฤดูร ้อนเปโตรวาเรสต  ์ 

(Peterhof Palace)  ท่ี ส ร้างขึ้ น ในสมัยพระเจ ้าปี เตอร์มห าราช พระต าหนั กท่ี ได้ ช่ือว่า เป็น  Russian 

Versailles เป็นพระราชวัง ท่ีงดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน ้ าพุท่ีพวยพุ่งมาจากรูปป้ันสีทองและท่ีต่างๆ 

มากกว่า 100 แห่ง  ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง  ท่านจะตื่นตาตื่นใจก ับประติมากรรมท่ี วิจิตรงดงาม

อลังการย่ิง หอ้งห ับต่างๆ ภายในพระราชวงัประดับดว้ยทองค าอร่ามเรืองพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่

ทรงคุณค่าทางประวตัิศาสตรจ์นมิอาจประเมินค่าได  ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ์และ

สวนน ้าพุอนัตระการตาสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายส์ในฝรัง่เศส  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย  น าท่านชม ป้อมปีเตอร์และปอล (Peter and Paul Fortress)  ส่ิงก่อสรา้งอันดบัแรกสุดของเมือง เพื่อ

เป็นอนุสรณต์่อชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้  ชมดา้นใน

ซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระทั ่งกษัตริยพ์ระองค์

สุดท้ายของราชวงศ ์พระเจา้นิโคลัสท่ี 2 และครอบครวั 

จากนั้นแวะถ่ายรูปก ับ โบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection)  ซ่ึงพระเจ ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 

3 ทรงสรา้งขึ้ นบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม ์เพื่อเป็นอนุสรณแ์ด่

พระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสต์ศต วรรษท่ี 16-17 มาใช้ในการก่อสรา้ง มี

ลักษณะรูปร่างคล้ายวิหารเซนตบ์าซิลท่ีมอสโคว ์  

จากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงบนถนนเนฟสกี้  ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ ท่ี มีสถาปัตยกรรมท่ี

โดดเด่นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18-20 เป็นทั้งท่ีตั้งของย่านการคา้,ย่านท่ีอยู่อาศยั,พระราชวงั,โรงละคร 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพัก PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเจ็ด พิพิธภัณฑเ์ฮอรมิ์เทจ - สนามบินเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าชมความย่ิงใหญ่ ของ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace)  ท่ี ประกอบด้วยห ้องต่างๆ มากกว่า 

1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่งน้ีเคยใช้เป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซียของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญ

สัมพนัธไมตรีไทย-รสัเซีย   ปัจจุบนัพระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพธภัณฑ ์

เขา้ชม พิพิธภัณฑเ์ฮอรมิ์เทจ (Hermitage Museum) ท่ี เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ล้าน

ช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด  ดาวินซ่ี, ปีก ัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ 

ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภัณฑศ์ิลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง  
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12.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

15.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์ เท่ียวบินท่ี TK402 

(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

18.45 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

20.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์ เท่ียวบินท่ี TK064 

(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

วันท่ีแปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

09.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

**************************************** 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ี ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

อัตราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน

12ปี) 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

07 – 14 กันยายน 2560 51,999 51,999 50,999 10,000 34,999 

14 – 21 กันยายน 2560 51,999 51,999 50,999 10,000 34,999 

21 – 28 กันยายน 2560 52,999 52,999 51,999 10,000 35,999 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
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การเดินทางในแต่ละครั้ งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 

ท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป ...ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน 

  

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างก ัน จึงอาจท าใหห้ ้องพกัแบบห ้อ งเดี่ยว(Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละ

ชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับ

เสริม หรือ อาจมีความจ  าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบ ริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในรสัเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3. กรณีท่ี มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในรสัเซียท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห ้องเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าห นังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่ เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก

หัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด3์USD/วัน/ท่าน)  
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 ค่าทิปหัวหนา้ทัวร ์ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงินจ  านวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ี ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่ อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน์ั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ ก ับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วัน

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อแจ ้ง

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้ง น้ี ทางบริษัทจะห ักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให ้แก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ  าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วัน

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  
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เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ ้ง

ใหก้ ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แตห่ากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก

การท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก  าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามส กุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทาง

ใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ  า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก  าก ับเท่านั้น  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จ ้าหน้าท่ี

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให ้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ี

ก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น  
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2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายก ับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 

 

 


