
 

EHC-TK-8D-GRDRUSSIA 

8 วนั แกรนด์รัสเซีย 
(มอสโคว์ – ซากอส – เซ็นต์ปีเตอร์สเบร์ิก) 

 

 

โปรโมช่ันพเิศษ.....สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ ปี 2019 
(บินเข้ามอสโคว์ – บินออกเซ็นต์ปีเตอร์) 

เร่ิมต้น 62,000 บาท 

 

(คนไทยไม่ต้องท าวซ่ีา รวมทปิทุกอย่างแล้ว) 
มอสโคว์ (พกัค้าง 2 คืน) – ซาร์กอร์ส – พระราชวงัเครมลนิ – จตุรัสแดง – มหาวหิารเซ็นต์บาซิล 
                          – ละครสัตว์ Russian Circus – รถไฟความเร็วสูง สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  

 พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ – พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ  – ดินเนอร์ในพระวงันิโคลาส – มหาวหิารเซ็นต์ไอแซค   
 ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – พระราชวงัแคทเธอรีน   

 

ราคาทวัร์ 62,000 บาท : 13-20 ก.ย./ 10-17 ต.ค./ 15-22 ต.ค./ 22-29 ต.ค./ 8-15 พ.ย./ 15-22 พ.ย. 2562 
ราคาทวัร์ 65,000 บาท : 15-22 มิ.ย. / 26 ก.ค.- 2 ส.ค. 2562 
 



 

EHC-TK-8D-GRDRUSSIA 

8 วนั แกรนด์รัสเซีย 
(มอสโคว์ – ซากอส – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 

 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร 
 

18.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเชา้ ระหวา่ง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วนัทีส่อง อสิตันบูล – มอสโคว์ – เข้าชมพระราชวงัเครมลิน  
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK413 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูล 

07.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินวนูโคโว ้(VKO)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
 สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ช.ม.) 
10.45 น. เดินทางถึงสนามบินวนูโคโว ้ประเทศรัสเซีย นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัเครมลิน (The Kremlin) สัญลกัษณ์แห่งอาํนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชม
สถาปัตยกรรมในศตวรรษท่ี 15 ท่ียิ่งใหญ่สวยงาม อนัเป็นจุดกาํเนิดแห่งประวติัศาสตร์รัสเซีย ท่ีมีอายุยาวนาน
กวา่ 850 ปี และถูกอนุรักษไ์วเ้ป็นมรดกโลกโดย UNESCO เม่ือปี ค.ศ.1990 นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์อาร์เมอร์ร่ี
แชมเบอร์ (Armoury Chamber)  ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสมบติัลํ้าค่าของกษตัริยรั์สเซีย เคร่ืองราชกุธภณัฑ์  ชุดเคร่ืองทรง
ราชาภิเษก  มงกุฎของพระเจา้ซาร์ เคร่ืองเพชรและอญัมณีโบราณ รถมา้โบราณ พิพิธภณัฑ์ศาสตราวุธ และ
บลัลงักแ์บบต่างๆของพระเจา้ซาร์  ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นพระราชสํานกั ชมผลงานของช่างออกแบบเคร่ืองเพชร
ช่ือกอ้งโลก FABERGE  ช่างในราชสํานกัรัสเซีย ท่ีลน้เกลา้รัชกาลท่ี 5 โปรดเกลา้ให้ออกแบบเคร่ืองใชแ้ละ
เคร่ืองประดับเป็นจาํนวนมาก จนทาํให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียท่ีมีช้ินงานของ  FABERGE  
ครอบครองมากท่ีสุด จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั มหาวิทยาลยัมอสโคว ์(Moscow University) หน่ึงในตึกเจ็ด
พี่นอ้งท่ีสูงเสียดฟ้า สร้างข้ึนสมยัยคุสตาลิน ในปีค.ศ.1755 เป็นสถาบนัท่ีผลิตนกัวิทยาศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของ
รัสเซีย บริเวณดา้นหนา้เป็นเนินเขาสูง และมีจุดชมวิวท่ีสวยงามเรียกวา่ สแปโรว ์ฮิล (Sparrow Hills) สามารถ
มองเห็นววิทิวทศัน์ของกรุงมอสโควไ์ดเ้กือบทั้งหมด 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya / Holiday Inn Tagansky Hotel**** หรือเทยีบเท่า (พกัค้าง คืนที ่1) 
 
วนัทีส่าม ซาร์กอร์ส– จัตุรัสแดง –                          – มหาวหิารเซ็นต์บาซิล – ช้อปป้ิง    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด  (ซาร์กอร์ส) ซ่ึงอยูห่่างจากกรุงมอสโควไ์ปทางทิศตะวนัออกประมาณ 

70 กิโลเมตร  ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีร่มร่ืนงดงามไปดว้ยป่าสนและไมเ้น้ืออ่อนท่ีใช้ทาํ
ตุก๊ตามาทรอสกา้ หรือ ตุก๊ตาแม่ลูกดก นาํท่านเขา้ชมวิหารเก่าแก่ ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 14  เพื่อเป็นศูนยร์วมชาว 
ศริสต ์นิกายออร์โธดอกซ์  ท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ชมหอระฆงัเก่าแก่ บ่อนํ้ามนตศ์กัด์ิสิทธ์ิ  และวหิารนกับุญเซนต์
เซอร์เจียส   (St. Sergius)   ก่อนกลบัมีเวลาให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก จาํพวก ผา้คลุมไหล่ งานไมต่้างๆ และ
ตุ๊กตามาทรอสกา้ ซ่ึงมีตน้กาํเนิดท่ีเมืองซาร์กรอสแห่งน้ี ไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงมอสโคว ์          
ถ่ายรูปกบั                         (The Cathedral of Christ Our Saviour)                       
                                                                                                     
                                                                                                     

 

    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั จตุัรัสแดง (Red Square) ท่ีมีความสําคญัในหน้าประวติัศาสตร์การเมืองรัสเซีย นาํท่าน
ถ่ายรูปกบัสุสานเลนิน (Lenin Mausoleum) ภายในมีโลงแกว้คริสตลั ท่ีบรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนนิน บุรุษ
ท่ีชาวรัสเซียไม่มีวนัลืม ชมนาฬิกายกัษ ์ท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางกวา้งกวา่อุโมงคร์ถไฟใตดิ้น จากนั้นนาํท่านถ่ายรูป
กบัมหาวิหารเซ็นตบ์าซิล (St. Basil’s Cathedral) สถาปัตยกรรมช้ินเอกของรัสเซีย  ซ่ึงกษตัริยอี์วานจอมโหดสั่ง
ให้สร้างข้ึน และให้ควกัดวงตาของสองสถาปนิกผูอ้อกแบบวิหารน้ีออก เพื่อทาํให้ไม่สามารถออกแบบ
ส่ิงก่อสร้างใดๆ ให้สวยงามกว่าน้ีไดอี้ก วิหารน้ีตั้งตระหง่านอยูใ่จกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของกรุง
มอสโคว ์จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินคา้กุม (Gum Department Store) ซ่ึงเป็นห้างสรรพสินคา้ท่ี
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หรูหรามากท่ีสุดในรัสเซีย เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่โลก อาทิเช่น Hermes, Louis Vuitton, DIOR, 
Zara, Burberry, Paul Smith, Cartier, etc. ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของเศรษฐีรัสเซีย ตวัอาคารและภายในตกแต่งอยา่ง
งดงามหรูหรา อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านชมสถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว์ ความลง
ตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบจนไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสถานีรถไฟ
ใตดิ้นแห่งเดียวในโลกท่ีมีศิลปะท่ีงดงามยิ่ง โดยว่ากนัว่า METRO ของท่ีน่ีเป็นทั้งสถานีรถไฟใตดิ้น เป็นทั้ง
พิพิธภณัฑ ์รวมทั้งเป็นหลุมหลบภยัในยามสงครามดว้ย ไดเ้วลานาํท่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนอาราบทั (Arabat Street) 
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกมากมาย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 หลงัอาหารค ่า น าท่านชมละครสัตว์ รัสเซียน เซอร์คัส อันเล่ืองช่ือ 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya / Holiday Inn Tagansky Hotel**** หรือเทยีบเท่า (พกัค้าง คืนที ่2) 
 
วนัทีส่ี่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – เข้าชมพพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00  .        นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรุงมอสโคว ์เพื่อเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St. Peterburg) 
09.40  .                                                                
13.42  .                                                        
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) อดีตพระราชวงัฤดูหนาวท่ีประกอบดว้ยห้องต่างๆ 
มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานท่ีแห่งน้ี เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการ
เจริญสัมพนัธไมตรีไทย รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์กบัพระเจา้ซาร์นิโคลสั ท่ี 2 ของรัสเซีย
อีกดว้ย  ปัจจุบนัพระราชวงัน้ีไดถู้กใช้เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้ าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นช้ิน รวมทั้ง
ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซ่ี ,  ปีกสัโซ,  แรมบรันด์,  แวนโก  ฯลฯ  จดัเป็น
พิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
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น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Park Inn Pribaltiyskaya Hotel / Park Inn Pulkovskaya Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที ่1) 
 

วนัที่ห้า เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ - มหาวหิารเซ็นต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (Petrodvorets) หรือท่ีชาวรัสเซียเรียกวา่ "ปิเตียร์โก๊ฟ" นั้นมีราก

ศพัทม์าจากภาษาเยอรมนัแปลวา่ "สวนของปีเตอร์" นบัเป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร และเป็นท่ีหน่ึง
ของความใหญ่โตท่ีสุดในรัสเซีย ซ่ึงแสดงให้เห็นการสืบทอดประเพณีสากล ความสําเร็จ ความกลา้หาญ และ
ความเก่งกาจ ตวัอย่างของกลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มประติมากรรม และกลุ่มวิศวกรรมท่ีสอดประสานกบัภูมิ
ประเทศท่ีสวยงาม สร้างดว้ยศิลปะผสมทั้งแบบเรอเนสซองส์ บารอก และคลาสสิก โดยใชส้ถานิกวิศวกรจิตรกร 
และปฏิมากรท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน พระเจา้ปีเตอร์มหาราชโปรดให้สร้างข้ึนใชเ้วลาราว 10 ปี จนสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายน์ในฝร่ังเศส  ห้องต่างๆ ภายในพระราชวงัประดบัประดาไปดว้ยทองคาํอร่ามเรืองพร้อม
ภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได ้  ส่วนภายนอกเต็มไปดว้ยพฤกษา
นานาพนัธ์ุ และสวนนํ้าพุอนัตระการตา 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  นาํท่านเขา้ชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค (St. Issac Cathedral) สร้างข้ึนอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทาํดว้ย
ทองคาํแผ่นหนกัถึง 100 กิโลกรัม  นบัเป็นวิหารทรงโดมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างดว้ยโมเสค
สวยงาม รูปเขียนไอคอนโบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอยา่งมากเน่ืองจากคร้ังหน่ึงตวัเมืองถูก
ถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ็นตไ์อแซคแห่งน้ีกลบัอยูร่อดปลอดภยั จากนั้น
นาํท่านเขา้ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างแห่งแรกของเมืองเซ็นตปี์เตอร์
สเบิร์ก เคยใชเ้ป็นคุกขงัแมกซิมกอร์ก้ี ผูป้ระพนัธ์บทละครเร่ืองเด็กกบัพระอาทิตยใ์นคุกแห่งน้ี ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ี
สุสานสาํหรับเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ ทุกพระองค ์

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในพระราชวงันิโคลสั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Park Inn Pribaltiyskaya Hotel / Park Inn Pulkovskaya Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที ่2) 
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วนัที่หก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวงัแคทเธอรีน – มหาวิหารคาซาน – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองพุชก้ิน และเข้าชมพระราชวงัแคทเธอรีน (Ekaterina Palace) ภายในพุชก้ินวิลเลจท่ี

สวยงามแห่งหน่ึงในรัสเซีย ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนาํเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและ
ศิลปะแบบบาร็อคมารวมกนั ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสุกปลัง่ ภายในประกอบดว้ยห้องหบั
ต่างๆ นบัร้อย โดยเฉพาะห้องอาํพนั (Amber room) ท่ีทุกท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอนัร่ม
ร่ืนงดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรือชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองไดต้ามอธัยาศยั    

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม มหาวหิารคาซาน (Kazan Cathedral) ตั้งอยูบ่นถนนเนฟสก้ี ซ่ึงเป็นถนนเส้นหลกัของตวัเมือง มหา
วิหารแห่งน้ีสร้างข้ึน ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ตรงกบัช่วงปีค.ศ. 1708  สร้างเสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ. 
1811  ในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก เป็นลกัษณะรูปทรงคร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยา่งเป็นระเบียบ 
หลงัจาก 10 ปี แห่งการก่อสร้าง มหาวทิยาลยัคาซานกลายเป็นสถานท่ีเพื่อมาสักการะบูชาท่ีไดรั้บ ความนิยมเป็น
อย่าง เน่ืองจากสาเหตุหน่ึงมาจากเพราะตั้งอยู่ในใจกลางเมือง จึงทาํให้ประชาชน หรือนกัท่องเท่ียวพบเห็นได้
ง่าย และดว้ยความสวยงามของมหาวิหารท่ีมกัจะเป็นท่ีสะดุดตาของผูพ้บเห็น  โดยภายในมีรูป ไอคอนและพระ
แม่มาเรีย (Our Lady of Kazan) ท่ีวาดข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงตรงกบัสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 ในช่วงท่ี กรุง
มอสโกก่อตั้งเป็นเมืองหลวง โดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราชไดมี้พระราชดาํรัสให้นาํรูปไอคอนและพระแม่มาเรียมา
ไวท่ี้น่ี  นาํท่านเขา้ชมโบสถห์ยดเลือด (Savior on the blood/ resurrection Church) สร้างในปี ค.ศ.1883 มีลกัษณะ
ของศิลปะแบบไบเซนตไ์ทน์คลา้ยกบัวหิารเซนตบ์าซิลท่ีมอสโก จุดประสงคใ์นการสร้างเพื่อเป็นการแสดงความ
เคารพต่อสถานท่ีท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี2 ถูกลอบปลงพระชนม์  โดยผูก่้อการร้ายขวา้งระเบิดใส่รถมา้จนทาํ
ให้พระองค์บาดเจ็บสาหัสตรงบริเวณดงักล่าว จากนั้นมาถูกสร้างเพิ่มเติมข้ึนจากเงินบริจาคของประชาชนทัว่
ประเทศรัสเซีย ใชเ้วลาก่อนสร้างยาวนานว่า 20 ปี เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดบัประดาดว้ยโมเสก
พร้อมกับรูปภาพโมเสกขนาดใหญ่ยกัษ์เป็นจุดขายของท่ีน่ีอาจจะมีบางทรงหลุดเสียไปตามกาลเวลาเพราะ
ในช่วงน้ีโบสถห์ยดเลือดแห่งน้ี ถูกกลุ่มคนสถาปนาให้ความงดงามของมนัเป็นเพียงโรงเก็บมนัฝร่ังประจาํเมือง
ใน ยุคมืดโซเวียต ก่อนจะมีการซ่อมแซมคร้ังใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1990 และรัฐบาลก็เปิดเป็นพิพิธภณัฑ์อย่าง
สมบูรณ์แบบเม่ือปี ค.ศ.1997 ใหน้กัท่องเท่ียวไดย้ลโฉมอนังดงามน้ีไดอ้ยา่งเตม็ตา 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Park Inn Pribaltiyskaya Hotel / Park Inn Pulkovskaya Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที ่3) 
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วนัทีเ่จ็ด เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - อารามอเลก็ซานเดอร์เนฟสกี ้
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านเขา้ชม อารามอเล็กซานเดอร์เนฟสก้ี (Alexander Nevsky Monastery) อดีตอารามยุคศตวรรษท่ี 12 ถูก

คน้พบโดยกษตัริยปี์เตอร์ท่ี 1 เม่ือปี ค.ศ.1710 โดยในปัจจุบนัก็ยงัมีชาวรัสเซียเขา้มากราบไหวส้ักการะองคพ์ระ
เยซูอยู ่นาํท่านเดินถ่ายรูปกบั อนุสาวรียพ์ระเจา้ปีเตอร์มหาราช (Bronze Horseman) เป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของ
นครเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งติดกบัแม่นํ้าเนวา ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซ็นไอแซค ใกลส้ถานีรถไฟใต้
ดิน ก่อสร้างเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผูเ้ป็นกษตัริยพ์ระองค์แรกท่ีไดข้นานนามว่า “มหาราช”  
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบญัชาพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ภายหลงัจากการขยายดินแดนของประเทศไปจรดทะเลดาํสาํเร็จตามพระราชประสงคข์องพระเจา้ปีเตอร์มหาราช 
โดยมีการสลกัพระนามไวท่ี้ฐานของหินแกรนิตดว้ย 

 

 
 

12.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินพลูโคโว ่(LED) นครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก  
15.15 น. ออกเดินสู่นครอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK402 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  
18.45 น. ถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ืองเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ  
20.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี TK64 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 
 

09.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั แกรนด์รัสเซีย (มอสโคว์ – ซากอส – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 
 

ราคาทวัร์ 62,000 บาท : 13-20 ก.ย./ 10-17 ต.ค./ 15-22 ต.ค./ 22-29 ต.ค./ 8-15 พ.ย./ 15-22 พ.ย. 2562 
ราคาทวัร์ 65,000 บาท : 15-22 มิ.ย. / 26 ก.ค.- 2 ส.ค. 2562 
 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ก.ย.-พ.ย. ม.ิย.-ก.ค 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคูห่รือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 62,000 65,000 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 5,000 7,000 
เด็ก      -12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 59,000 62,000 
เด็กอาย ุ         2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 23,000 23,000 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินผูใ้หญ่ ( ผูใ้หญ่ ) – หกัค่าตัว๋ (BKK-IST-VKO // LED-IST-BKK ) 20,000 20,000 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 100,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่ว ประเทศรัสเซีย (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศรัสเซีย 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 



 

EHC-TK-8D-GRDRUSSIA 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากคณะน้อยกว่า 20 ท่าน ค่าทวัร์ปรับเพิม่ขึน้ท่านละ 3,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ได้จัดทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดงันั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

8 วนั แกรนด์รัสเซีย (บนิ TK) 
(มอสโคว์ – ซากอส – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 

 

ราคาทวัร์ 62,000 บาท    13-20 ก.ย.2562  10-17 ต.ค.2562 15-22 ต.ค.2562  
 22-29 ต.ค.2562   8-15 พ.ย.2562  15-22 พ.ย. 2562 

ราคาทวัร์ 65,000 บาท    15-22 ม.ิย. 2562   26 ก.ค.- 2 ส.ค. 2562 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร (หากแพ้
อาหาร โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์............................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์......................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 
 


