
 
 
 
 

 

 
AMAZING MOSCOW-ST. PERTERBURG   

7 วนั 4 คนื  
มอสโคว-์เซนตปี์เตอรเ์บริก์  

โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES 
 

 

 
มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร-์ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET-พระราชวงัเครมลนิ-

พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี:-จตัรุสัวหิาร-โบสถอ์สัสมัชญั-ถนนอารบตั-เนนิเขาสแปรโ์ร-่ 
ชมละครสตัว-์จตัรุสัแดง-วหิารเซนตบ์าซลิ-หอนาฬกิาซาวเิออร-์หา้งกมุ-สถานรีถไฟใต้

ดนิ-น ั:งรถไฟความเร็วสงู Sapsan-พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรวาเรส- 
พระราชวงัฤดรูอ้นแคทเธอรนี-พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ-ป้อมปีเตอรแ์ละปอล- 

พระราชวงันโิคลสั-โบสถห์ยดเลอืด-ชอ้ปปิP งถนนเนฟสกีP 
เดนิทาง  

18-24 ส.ค./ 25-31 ส.ค. / 1-7 ก.ย. / 8-14 ก.ย. /  
15-21 ก.ย. / 22-28 ก.ย. / 29 ก.ย.-5 ต.ค./6-12 ต.ค /27 ต.ค-2พ.ย / 

10-16 พ.ย /17-23 พ.ย/ 24-30พ.ย / 
 1-7 ธ.ค / 8-14 ธ.ค / 15-21 ธ.ค /22-28 ธ.ค 61 

ราคา 57,300 บาท 
 
 
 



 
 
 
 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - อสิตนับลู 
18.00 น นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชั  น 4 เคาร์เตอร์ สายการบนิTurkish Airlines 

เจา้หนา้ที3คอยตอ้นรับอํานวยความสะดวก 
21.45 น. เดนิทางสู่อสิตันบลูโดยสายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน์ เที3ยวบนิ TK 65 (บรกิารอาหารและเครื3องดื3มบน

เครื3อง) 
 
วนัที:สอง  อสิตนับลู – มอสโคว ์-เนนิเขาสแปรโ์ร-่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- IZMAILOVSKY SOUVENIR 
MARKET-ถนนอารบตั 
04.00 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู Transit TK413 
07.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมอสโควป์ระเทศรัสเซยี โดยสายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลนเ์ที3ยวบนิ TK 413 
10.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิวนโูคโว ประเทศรสัเซยี  (เวลาทอ้งถิ:นชา้กวา่ไทย 4 ชม.)  

นําท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง
มอสโคว ์แวะนําท่านเก็บภาพประทับใจ ณ เนนิเขาสแปรโ์ร ่เป็นจดุชม
ววิที3สามารถมองเห็นทัศนียภาพของมอสโควไ์ดท้ั  งเมอืง โดยเฉพาะ
ตกึสงู 7 ตกึที3สรา้งในสมัยของสตาลนิ รวมทั  งตกึของมหาวทิยาลัยมอส
โคว ์มหาวทิยาลัยที3เกา่แก่ของรัสเซยี มชีื3อเสยีงดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ:น 
นําท่านชม มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์หรอืที3เรยีกกันวา่ มหาวหิารโดม
ทอง เป็นโบสถ ์Orthodox ที3สงูที3สดุในโลก ตั  งอยูร่มิฝั3งแมนํ่ ามอสโก 
สรา้งขึ นเพื3อเป็นการขอบคุณพระเจา้ที3ชว่ยใหรั้สเซยีรบชนะฝรั3งเศสใน
สงครามได ้ต่อมาในสมัยของสตาลนิ มกีารลม้ลา้งศาสนา จงึทําลาย

ทิ งเพื3อสรา้งเป็นพระราชวังโซเวยีต แตพ่อดเีขา้สูช่ว่งสงครามโลกครั งที3 2 เลยสรา้งไดแ้คฐ่าน ตอ่มาครสุซอฟขึ นปกครอง 
ก็ถูกดัดแปลงใหเ้ป็นสระวา่ยนํ าที3ใหญ่ที3สดุในโลก และในทา้ยที3สดุปี 1990 มกีารระดมทุนสรา้งมหาวหิารขึ นมาใหมจ่าก
เงนิบรจิาคของประชาชน ดังนั นที3นี3จงึเป็นที3รักและศูนยร์วมจติใจของประชาชน ถูกใชเ้ป็นสถานที3หลักในการประกอบ
พธิกีรรมทางศาสนา นําท่านสู่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั  งอยู่ใกลก้ับ Izmailovo Royal Estate จงึ
เป็นที3มา ของชื3อ Izmailovsky ที3เป็นชื3อของตลาดนัดแหง่นี  นั3นเอง ของที3ระลกึจากรัสเซยีที3น่าซื อหาก็ม ีตุ๊กตาแมล่กูดก 
เป็นตุ๊กตาไมเ้ขยีนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั  นๆจากตัวใหญไ่ปจนเล็ก  
จากนั นนําท่านสู ่ถนนอารบตั เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั  งยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของที3ระลกึ 
รา้นนั3งเลน่ และยงัมศีลิปินมานั3งวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 
คํ:า  รบัประทานอาหารคํ:า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที:พกั Holiday Inn Hotel Seligerskaya หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัที:สาม สถานรีถไฟใตด้นิ -พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี: - จตัรุสัวหิาร - จตัรุสัแดง - วหิารเซนต์
บาซลิ  - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งกมุ - สุสานเลนนิ - ชมละครสตัว ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสูส่ถานรีถไฟใตด้นิ ดูความยิ3งใหญ่ ประวัตศิาสตร ์
ความเป็นชาตนิยิม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม การ
ตกแต่งของแต่ละสถานีมคีวามสวยงามแตกต่างกันดว้ย
ประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครื3องแกว้ หนิแกรนติ และหนิ
อ่อน นั3 ง รถไฟไปชมสถานีต่างๆ  จากนั นนําท่านสู่
พระราชวงัเครมลนิ ตั  งอยูร่มิชายฝั3งแมนํ่ ามอสโคว ์และ
แมนํ่ าเนกลนินายา มรีูปร่างเป็นสามเหลี3ยมดา้นไมเ่ท่ากัน 
สรา้งขึ นเพื3อเป็นที3ประทับของพระเจา้ซารผ์ูค้รองเมอืงทุก
พระองค ์จนกระทั3งสมัยของพระเจา้ปีเตอรม์หาราชที3ทรง
ยา้ยเมืองหลวงไปอยู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จนเมื3อ
เปลี3ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินสิตจ์งึได ้
ยา้ยเมอืงหลวงกลับมา เขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี: เริ3ม

กอ่สรา้งตามพระบญัชาของพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี31 เพื3อเป็นที3เก็บของสะสมของเจา้ชายมสัโคว ีปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ์
ที3เกา่แกท่ี3สดุของรัสเซยี เก็บของสะสมของมคี่าที3ดทีี3สดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที3 14-20 และนับเป็นหนึ3งในสาม
พพิธิภณัฑท์ี3เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผน่ดนิที3สมบรูณ์แบบ (อกีสองแห่งอยูท่ี3อังกฤษ และอหิร่าน) ตัวอยา่ง
สิ3งของที3จัดแสดงไดแ้ก ่ฟาแบรเ์ช-่ไขอ่สีเตอร ์ทําจากโลหะมคี่าหรอืหนิแข็งตกแต่งดว้ยอัญมณีและการลงยา ถอืกันว่า
เป็นงานอญัมณีชั  นหนึ3ง และไขฟ่าแบรเ์ช ่ของราชวงศรั์สเซยีถอืวา่เป็นกลุ่มงานศลิปะชิ นเอกที3ไดรั้บการจา้งชิ นสดุทา้ย... 



 
 
 
 

 

บลัลังกเ์พชร-เป็นของพระเจา้อเล็กซสิ โรมานอฟ (พระบดิาของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช) สรา้งในปีค.ศ.1613 ประกอบดว้ย
เพชร 999 เม็ด... มงกุฏโมนามาค-เป็นของเจา้ชายแห่งจักรวรรดไิบเซนไทน์ พระนาม คอนสแตนตนิ โมโนมาคุส ทํา
ตั  งแต่ปีค.ศ.1547 และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัตขิองพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์ที3ตอ้งใชส้วมตอนทําพระราชพธิีบรม
ราชาภเิษก ประกอบดว้ยคทาและลกูโลก... ราชรถของพระเจา้บอรสิ โกดูนอฟ-ไดรั้บเป็นเครื3องบรรณาการมาจากเจมสท์ี3
1 แห่งราชวงศอ์ังกฤษในปีค.ศ.1603 ทําจากไมโ้อก๊แกะสลัก ลอ้ไมส่ามารถเลี ยวได.้.. จากนั นชมจตัรุสัวหิาร ถา่ยรปูกับ
โบสถอ์ันนันซเิอชั3น โบสถส์ว่นตัวของพระเจา้ซาร ์โบสถอ์ารค์แอนเจน ไมเคลิ ที3เก็บพระศพของพระเจา้ซารแ์ละเจา้ชาย
ทั  งหมด   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ:น 
ชมจตัรุสัแดง เวทขีองเหตกุารณ์สําคัญในประวัตศิาสตรรั์สเซยี สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที3 17 ถา่ยรปูกบัสถาปัตยกรรมตา่งๆ ที3

อยู่รายรอบจัตุรัสแดง ไดแ้ก ่วหิารเซนตบ์า
ซลิ  สรา้งในสมัยพระเจา้อ ีวานที34จอม
โหด ดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 
ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนักท่องเที3ยว
เรยีกกันว่า โบสถล์กูกวาด... หอนาฬกิาซา
วเิออร ์เป็นศลิปะแบบโกธคิ บนยอดมดีาว
แดง 5 แฉก ทํามาจากทับทมิหนัก 20 ตัน
... ห้างกุม หา้งที3ใหญ่โตและสวยงาม 
จํ าหน่ายสินค า้หลากหลายชนิด เ ป็น
สถาปัตยกรรมที3เก่าแก่ของเมือง สรา้งมา
ตั  งแต่ปีค.ศ.1895… สุสานเลนนิ เป็นที3
เก็บศพของเลนนิ สรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดง 

คํ:า รบัประทานอาหารคํ:า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
นําท่านชมเซอรค์สั การแสดงของสัตวแ์สนรู ้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี 
การแสดงจะม ี2 ชว่ง ชว่งละ 45 นาท ีและพักอกี 15 นาท ีระหว่างพักจะมบีรกิารถ่ายรูปกับสัตวต์่างๆ มขีายของที3ระลกึ 
ขนม และไอศกรมีไดเ้วลาอนัสมควร 
 นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที:พกั Holiday Inn Hotel Seligerskaya หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัที:ส ี:   มอสโคว-์รถไฟความเร็วสงู Sapsan -เซนปีเตอรเ์บริก์- ปีเตอรฮ์อฟ-พระราชวงัฤดูรอ้น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสูน่ครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan ที3ใชเ้วลาเพยีง 4 ชั3วโมง นครเซนตปี์เตอร์
สเบริก์ ไดรั้บการขนานนามว่าหนา้ต่างของยโุรป เนื3องจากเป็นเมอืงที3แสนสวยงาม มคีวามเจรญิทางดา้นวัฒนธรรม ประดุจ
เพชรนํ าเอกของทวปียโุรป 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ:น 
เดนิทางสู่ปีเตอรฮ์อฟ เมอืงทางตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด ์นํา
ท่านชมพระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรวาเรส ซึ3งพระตําหนักชายฝั3ง
ของกษัตรยิรั์สเซยี ใชเ้พื3อพักผ่อนและล่าสัตวใ์นฤดูรอ้นที3มชี ื3อเสยีง
มากที3สุดในโลก ประกอบดว้ยพระราชวัง นํ าพุ สวนตอนล่าง สวน
ตอนบน เ ป็นหนึ3งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก 
โดยเฉพาะนํ าพุที3ลดหลั3นกันถงึ 27 ขั  น เปรยีบเสมอืนแสดงความ
ยนิดตี่อชัยชนะและยกย่องในความกลา้หาญของทหารชาวรัสเซยี
และทหารเรอือันยิ3งใหญ่ นํ าพุตกแต่งดว้ยรูปปั นถงึ 255 ช ิ น มนํี าพุ
ใหญ่ที3สดุและรปูปั นแซมซนักําลังงา้งปากสงิโตที3มชี ื3อเสยีง สงู 21 
เมตร ฝีมอืของสถาปนกิ Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื3อใชเ้ป็น
สญัลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่ง  ชยัชนะเหนือสวเีดนที3ทุ่งโปลตาวา นําท่านเขา้ชมภายในพระราชวงั เป็นอาคาร 2 ชั  น 
ประกอบดว้ยหอ้งพักผ่อน 26 หอ้ง อาท ิหอ้งเตน้รําที3หรูหราฟู่ ฟ่าดว้ยศลิปะบารอก... หอ้งทอ้งพระโรงใหญ่เป็นหอ้งที3
ใหญท่ี3สดุในพระราชวัง... หอ้งรูปภาพที3แสดงรูปภาพของศลิปินชาวอติาลจํีานวน 368 รปู... 
คํ:า  รบัประทานอาหารคํ:า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที:พกั Dosteyevski St.Petersburg Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
วนัที:หา้ พุชกิPน – พระราชวงัแคทเธอรนี – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ – ป้อมปีเตอรแ์ละปอล - พระราชวงันโิคลสั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นสูพุ่ชกิPน หรอืที3รูจั้กในชื3อ ซาโก เซโล ซึ3งเป็นที3พักในฤดรูอ้น
ของราชวงศ์ที3สวยงาม และเป็นบา้นที3รักและโปรดปรานของสมาชกิ
ครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค ์เป็นสถานที3สําคัญทางประวัตศิาสตร ์
คอื เมื3อวันที3 2 เมษายน 1917 พระเจา้นโิคลัสที3 2 พรอ้มสมาชกิใน
ราชวงศถ์ูกจับตัวจากกลุ่มของคณะปฏวิัต ิกลายเป็นประวัตศิาสตร์
หนา้สุดทา้ยในเมอืงพุชกิ นและราชวงศโ์รมานอฟที3ยาวนานกว่า 
200 ปี นําท่านเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี ที3เริ3มสรา้งในสมัยพระ
เจา้ปีเตอรม์หาราชใหเ้ป็นที3พักผอ่นของมเหสอีงคโ์ปรด พระนางแคทเธอ
รีนที3 1 ต่อมาก็ยกใหพ้ระธดิาอลซิาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแต่งทําให ้
พระราชวังหรูหรามากขึ นและสมัยพระนางแคทเธอรนีมหาราชก็ตกแต่ง
เพิ3มเตมิขึ นอกี ภายในเป็นอาคาร 2 ชั  น มหีอ้งพักผ่อน 50 หอ้ง อาท ิ
หอ้งโถงใหญ่ เป็นหอ้งที3สวยงาม ผลงานชิ นเอกของ Bartolomeo 
Carlo Rastrelli หนา้ต่างประดับประดาดว้ยกระจก เทยีน ปิดทองอร่าม

ตามรปูแบบศลิปะบารอก... หอ้งอําพัน เป็นหอ้งที3มคีวามสวยงามที3สดุไมค่วรพลาดชม ไมว่า่จะเป็นผนังหรอืรปูภาพประดับก็นํา
อําพันมาตกแต่งทั  งหมด... หอ้งอาหารคํ3าสเีขยีว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นหอ้งที3มลีักษณะเด่นดว้ยศลิปะ
คลาสสกิ ใหโ้ทนสสีวา่ง มปีนูปั นแกะสลักซึ3งสวยงามมากตกแตง่อยู ่
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ:น  
นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (พระราชวังฤดูหนาว) ซึ3งประกอบไปดว้ยอาคาร 5 หลัง สรา้งเชื3อมต่อกันทําให ้
พระราชวังมเีนื อที3กวา้งใหญ ่เป็นพพิธิภัณฑท์ี3ใหญ่ที3สดุของประเทศรัสเซยี มสี ิ3งของทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกอืบ 3 ลา้น
ชิ น... เริ3มขึ นเมื3อปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรนีไดท้รงซื อภาพเขยีนจากยุโรปกว่า 250 ช ิ น จงึตอ้งสรา้งหอ้งสําหรับ
เก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ น โดยพระนางเรยีก
หอ้งแสดงภาพนี ว่าเฮอรม์เิทจ เมื3อพระนางสวรรคต
ในปีค.ศ.1796 ก็มีของสะสมอยู่มากมายโดยเฉพาะ
ภาพเขียนที3ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญ
โบราณ และอัญมณีมคี่า งานที3มคีุณค่าถูกเก็บสะสม
ในพระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื3องกันมากขึ นเรื3อยๆ 
จนกระทั3งรัชสมัยของพระเจา้นิโคลัสที3 1 มีการจัด
หมวดหมูข่องสะสมทั  งหมด วันที3 7 กมุภาพันธ ์1852 
พพิธิภัณฑก์็เปิดเป็นแห่งแรกที3ใหค้นทั3วไปเขา้ชมได ้
นําท่านสูป้่อมปีเตอรแ์ละปอล สิ3งกอ่สรา้งอันดับแรก
สุดของเมือง เพื3อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือ
สวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตั  งอยูบ่นเกาะวาซลิเยฟส
กี บนเกาะมีวหิารปีเตอรแ์ละปอล เขา้ชมดา้นในซึ3ง
เป็นที3เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ3มจากพระ
เจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทั3งกษัตรยิพ์ระองคส์ุดทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นโิคลัสที3 2 และครอบครัว ... จากนั นผ่านชม 
พระราชวงันโิคลสั สรา้งในปี ค.ศ.1853-1861 เพื3อถวายแดแ่กรนดด์ยกุนโิคเลย ์พระโอรสองคท์ี3 3 ของพระเจา้นโิคลัส
ที3 1 ออกแบบโดย Andrey Stakenshneider ดว้ยศิลปะแบบบารอกผสมคลาสสิก เมื3อพระองค์เสด็จสวรรคต 
พระราชวังก็กลายเป็นวิทยาลัยสําหรับสตรีชนชั  นสงู หลังการเปลี3ยนแปลงการปกครองพระราชวังนี เปลี3ยนเป็นสถานที3
แลกเปลี3ยนการคา้ทอ้งถิ3น จนกระทั3งปีค.ศ.1990 พระราชวังถกูปลกุใหม้ชีวีติชวีาขึ นอกีครั  งดว้ยการเปลี3ยนใหเ้ป็นสถานที3
ทอ่งเที3ยว 
คํ:า  รบัประทานอาหารคํ:า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที:พกั Dosteyevski St.Petersburg Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัที:หก  โบสถห์ยดเลอืด – มหาวหิารเซนตไ์อแซค – ถนนเนฟสกีP-สนามบนิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 
 
 
 

 

 นําท่านสูโ่บสถห์ยดเลอืด ซึ3งพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี3 3 ทรงสรา้ง
ขึ นบนบรเิวณที3พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี3 2 พระบดิาถูกลอบปลงพระ
ชนม ์เพื3อเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา ทรงนํารูปแบบสถาปัตยกรรมของ
รัสเซยีในครสิต์ศตวรรษที3 16-17 มาใชใ้นการก่อสรา้ง มีลักษณะ
รปูทรงคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิที3มอสโคว ์จากนั นนําท่านเขา้ชมมหา
วหิารเซนตไ์อแซค ที3ไดช้ื3อว่าเป็นมหาวหิารที3สวยงามที3สุด ใหญ่
เป็นลําดับ 4 ของโลก เป็นตน้แบบของที3ทําการรัฐบาลกรุงวอชงิตัน 
สหรัฐอเมรกิา และถา่ยรปูที3ดา้นหลังของมหาวหิารเซนตไ์อแซค ซึ3งจะมี
รปูปั นแกะสลักของพระเจา้นโิคลัสที3 1 ทรงมา้กบัฐานที3มรีปูปั นพระมเหสี
และพระธดิาลอ้มรอบ แสดงความหมายแฝงถงึความศรัทธา ความรอบรู ้
อํานาจ และความยตุธิรรม  จากนั นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ งบนถนนเนฟส
กีP ศนูยก์ลางของนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ที3มสีถาปัตยกรรมที3โดดเดน่

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที3 18-20 เป็นทั  งสถานที3ตั  งของยา่นการคา้ ยา่นที3อยูอ่าศัย พระราชวัง โรงละคร โรงแรม 

 กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั จากน ัPนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสูส่นามบนิ 
15.15 น.         เดนิทางสูอ่สิตนับลูโดยสายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์เที3ยวบนิ TK 402  
18.15 น. ถงึสนามบนิกรงุอสิตันบลู Transit TK64 
20.10 น.  เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเที3ยวบนิ TK64  
 
วนัที:เจ็ด  สวุรรณภมู ิ 
 
09.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ... โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

***หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลี:ยนแปลงได ้ท ัPงนีPโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั*** 
 

กําหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 
 

กําหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

 
สงิหาคม 61 
18-24 ส.ค./ 25-31 ส.ค.  
 
กนัยายน 61 
1-7 ก.ย. / 8-14 ก.ย. /15-21 ก.ย.   
22-28 ก.ย. / 29 ก.ย.-5 ต.ค. 
 
ตลุาคม 61 
6-12 ต.ค /27 ต.ค-2พ.ย  
 

 
 
 
 
 
 

57,300. - 



 
 
 
 

 

พฤจกิายน 61 
10-16 พ.ย /17-23 พ.ย/ 24-30พ.ย  
 
ธนัวาคม 61 
1-7 ธ.ค / 8-14 ธ.ค / 15-21 ธ.ค /22-28 ธ.ค 61 
 

พกัเดี:ยวเพิ:ม 7,900. - 

 
* ราคานีPเป็นราคาโปรโมช ั:น ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้* 

หมายเหต ุ 
1.  ราคานีPสําหรบัผูโ้ดยสาร 25ทา่นขึPนไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิuใน
การเลื:อนการเดนิทางหรอืเปลี:ยนแปลงราคา 
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนื:องจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีPรวม   
1.คา่ตัlวเครื3องบนิไป-กลับ เที3ยวบนิชั  นประหยดั (กรงุเทพฯ-อสิตนับลู-มอสโคว ์/ เซนตปี์เตอรเ์บอร-์อสิตนับลู-
กรงุเทพฯ)  
2.คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีนํ ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศรัสเซยี 
3.คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเที3ยวพรอ้มคนขบัรถที3ชาํนาญเสน้ทาง     
4.คา่ที3พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามที3ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  
5.คา่อาหารทกุมื อที3ระบตุามรายการ , นํ าดื3มวันละ 1 ขวด  
6.คา่บตัรเขา้ชมสถานที3และการแสดงทกุแหง่ที3ระบตุามรายการ    
7.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
 
อตัราคา่บรกิารนีPไมร่วม  
1.   คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที3จา่ย 3% ฯลฯ  
3.   คา่อาหารและเครื3องดื3มสั3งพเิศษ นอกเหนอืรายการ  
4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลี3ย 1 USD / ทา่น  
5.   คา่ธรรมเนยีมทปิพนกังานขบัรถ-ทปิไกดท์อ้งถิ:น- หวัหนา้ทวัร ์( 60 USD/ทา่น/ทรปิ) 
6.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครื3องดื3มมนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอื3นๆที3ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ   
 

เงื:อนไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองคร ัPงแรกมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจองสว่นที:เหลอืท ัPงหมดชําระกอ่นเดนิทาง 

30 วนั  
2. เนื3องจากราคานี เป็นราคาโปรโมชั3น ตัlวเครื3องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที3 ที3ระบบุนหนา้ตัlวเทา่นั น จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลี3ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทั  งสิ น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี3ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsใน
การคนืเงนิทั  งหมดใหก้บัทา่น 

3. เมื3อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ3งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิs ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั  งสิ นกรณีที3กองตรวจคนเขา้เมอืงทั  งที3กรงุเทพฯ 
และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที3ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิsที3จะไม่
คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทั  งสิ น  

หมายเหต ุ 
1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนัทําการ มฉิะน ัPนบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิuใน
การคนืเงนิท ัPงหมด 
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีที3ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซึ3งในกรณีนี ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั  งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื3นใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsที3จะเปลี3ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี  เมื3อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที3สญูหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที3นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   



 
 
 
 

 

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีที3ทา่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีที3ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีนํ าเงิน (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsไม่ 
รับผดิชอบใดๆในการที3ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเที3ยวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที3เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอื3น ๆ ที3นอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ3มที3เกดิขึ นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานี คดิตามราคาบัตรโดยสารเครื3องบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึ น ตามอัตรา ค่านํ ามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลี3ยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิsที3จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนื3องจากรายการทัวรน์ี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิsการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsไมค่นืเงนิในทกุกรณี 
9. สําหรับที3นั3ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี3จะนั3งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที3สายการบนิ
กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี3มรี่างการแข็งแรง สามารถสื3อสารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ ื3นไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที3เครื3องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ าหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ี3มปัีญหาดา้นสุขภาพ และอํานาจในการใหท้ี3นั3ง Long Leg ขึ นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที3
เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นั น และมคีา่ใชจ้า่ยเพิ3มเตมิตามที3สายการบนิเรยีกเก็บ  
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพื:อทราบ   

• สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นที3พักเดี3ยวกรณุาชําระคา่พักเดี3ยวเพิ3ม)   

• กรณีเดนิทางเป็นตัlวกรุ๊ป หากออกตัlวแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลี3ยนวันเดนิทางได ้ 
• กระเป๋าเดนิทางเพื3อโหลด ทา่นละ 1 ใบ นํ าหนักไมเ่กนิ 20 กก. (โดยเฉพาะเที3ยวบนิภายในประเทศ จะเขม้งวด

ใหก้ระเป๋าไมเ่กนิใบละ 20 กก.เทา่นั น) กระเป๋าถอืขึ นเครื3อง (Hand carry) นํ าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  
 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที3ท่านมคีวามประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 
(TRIPLE ROOM) ขึ นอยูก่ับขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึ3งมกัมคีวามแตกตา่งกนัซึ3ง
อาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามที3ตอ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งที3พักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง
ในยุโรปจะไม่มเีครื3องปรับอากาศเนื3องจากอยู่ในแถบที3มอีุณหภูมตํิ3า เครื3องปรับอากาศที3มจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้น
เทา่นั นในกรณีที3มกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ น 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ
ในการปรับเปลี3ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื3อใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึPนเครื:องบนิ  
กรณุางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที3จะถอืขึ นเครื3องบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้
กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขึ นบนเครื3องบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุี3เป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั3น
นํ าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครั  งโดยจะอนุญาตใหถ้อืขึ นเครื3องไดไ้มเ่กนิ 
10 ช ิ นในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที3เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที3จะสําแดงตอ่เจา้หนา้ที3รักษาความปลอด
ภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซื3อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเที3ยวบนิจงึสามารถนําขึ นเครื3องไดแ้ละ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สําหรับนํ าหนักของสัมภาระที3ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื3องบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั  น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ3งขึ นกับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางนํ าหนักเพิ3มเป็นสทิธขิองสาย
การบนิที3ทา่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้ากนํ าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ที3สายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสมัภาระที3ทางสาย
การบนิอนุญาตใหนํ้าขึ นเครื3องไดต้อ้งมนํี าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิ ว ) + ยาว( 21.5นิ ว ) + สงู ( 
18 นิ ว ) ในบางรายการทัวร์ที3ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้3ากว่า
มาตราฐานไดท้ั  งนี ข ึ นอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิs ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน
นํ าหนักสว่นที3เกนิกระเป๋าและสมัภาระที3มลีอ้เลื3อนและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะ 
 
 


