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

เดนิทาง มีนาคม – มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพียง  56,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. อิสตนับูล - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบตั 

วนัท่ี 3. มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลทีรินิตี ้– โบสถ์อสัสมัชญั - พิพิธภณัฑ์อวกาศ – 
            รับประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรือแม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว์ 
วนัท่ี 4. มอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – จตัรัุสแดง – ห้างกมุ – พระราชวงัเครมลนิ - ละครสตัว์ –  

            นัง่รถไฟตู้นอนระดบัเฟิร์สคลาสสูน่ครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก   

วนัท่ี 5. นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวงัแคทเธอรีน – พิพิธภณัท์เฮอมิเทจ - ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั  

วนัท่ี 6. เมืองปีเตอร์ฮอฟ - ชมปอ้มปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพธิภณัฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี ้ 

วนัท่ี 7.  โบสถ์หยดเลอืด - Outlet – สนามบิน 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
20.30 น. 

 
23.30 น. 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู 10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
ออกเดนิทางสูเ่มืองอิสตันบูล โดยสายการบนิ เตอร์กิช แอร์ไลน์  เที่ยวบนิที่ TK 69 

วันที่ 2 
อิสตันบูล - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - 
ถนนอารบัต 

06.25 น. เดนิทางถึงกรุงอิสตนับลู รอเปล่ียนเคร่ือง 
***คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 04 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 23.00 และเดนิทางถึงเวลา 05.20 น. *** 

09.35 น.  ออกเดนิทางตอ่ไปยงักรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบนิเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK413 
***คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 04 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 07.50 น. และเดนิทางถึงกรุงมอสโคว์เวลา 10.40 น. *** 

12.40 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว น าท่านเดนิทางสูก่รุงมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทัง้เมืองและสามารถ

มองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก 
ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วง แรก
สุดท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผู้ น าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของ 
Monumental art คือลกัษณะของงานศลิปะท่ีสร้างขึน้เพ่ือระลกึถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหลอ่ 
ภาพสลกันนูต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก จากนัน้น าท่านสูถ่นนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 
1 กม. เป็นทัง้ย่านการค้า แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านค้าของท่ีระลึก ร้านนั่งเล่น ร้านอาหารมากมาย และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน 
รูปล้อเลียน และศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี ้– โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์
อวกาศ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดนิทางสูเ่มืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุ
และเก่าแก่ท่ีสดุ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบญุท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทาง
ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอด
โดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแตง่ด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบญุเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดกู
ของท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสกัการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ท่ีมี
ความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมยัพระเจ้าอีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสมัชัญท่ีจตรัุสวิหาร
แห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายใน
ตกแตง่ด้วยภาพนกับญุ มีแท่นส าหรับประกอบพธีิของพระสงัฆราชและท่ีส าหรับนกัร้องน าสวด หอระฆงั สร้างในสมยัของพระนาง
แคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังท่ีจัตรัุสวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ีสงูกว่าชม บ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel 

Over the Well)  ท่ีซึมขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ ยาน

อวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวตา่งๆ ซึ่งพพิธิภณัฑ์แห่งนี ้จะจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ จกัรวาล ระบบสริุยะ เทคโนโลยี และ
สิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกับอวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วยประวตัิศาสตร์และการพฒันาของการเดินทางขึน้สู่อวกาศและดวงจันทร์
ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั สิง่จดัแสดงตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นก้อนหินจากดวงจนัทร์ ชดุอวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้สนุขัท่ีเคยขึน้ไป
ในอวกาศ และ อีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตาม
แม่น า้ Moskva ดื่มด ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆ 
ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ า้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ  

ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
มอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน 
- ละครสัตว์ - น่ังรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในรัสเซีย สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 
ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี  น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวตัิศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 
ปัจจบุนัสถานท่ีแห่งนีใ้ช้จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม ่วันชาต ิวนัแรงงาน และวนัท่ีระลกึสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณ



 
 
 
 
 
 
 

 

โดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ชม ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) 
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสนิค้าจ าพวกแบรนด์เนม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง น า้หอมตา่งๆมากมาย 
ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านเข้าสูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จนกระทัง่พระเจ้าซาร์
ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก  ปัจจบุนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ น า
ท่านสูจ่ตัรัุสวหิาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อสัสมัชญั โบสถ์อนันนัซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใช้ในงานพธีิกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพธีิบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จากนัน้
ชมระฆังพระเจ้าซาร์สร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆังแต่เกิด
ความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ท าให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ท่ีมีความต้องการสร้างปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียงัไม่เคยมีการ
ใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น า้หนกั 40 ตนั (หากมีพธีิกรรมทางศาสนาโบสถ์อสัสมัชญัจะไมอ่นญุาตให้เข้าชมด้านใน) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สนุัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล 
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และ
ช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกบัสตัว์ตา่งๆ และมีของท่ีระลึกด้วย ***กรณีละครสตัว์งดการแสดงและซึ่งบางครัง้การ
งดการแสดงไมมี่การแจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

 น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพ่ือเดนิทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบร์ิก  (St.petersburg)  
น าท่านน่ังรถไฟจากมอสโคว์สู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  ด้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส (First class) ***การเดินทาง
โดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดนิเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งท่านจ าเป็นต้อง
ลากกระเป๋าเดนิทางด้วยตัวท่านเอง เพ่ือป้องกันกระเป๋าที่อาจจะสูญหายได้*** 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 
นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - ชม
ระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 เดนิทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์เบร์ิก  จากนัน้เดนิทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทับใน

ฤดรู้อนของราชวงศ์ และมีเหตกุารณ์ส าคญัเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลสัท่ี 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูก
ควบคมุตวัจากกลุ่มของ คณะปฏิวตัิ ซึ่งกลายเป็นประวตัิศาสตร์หน้าสดุท้ายในเมืองพชุกิน้และราชวงศ์ โรมานอฟท่ียาวนานกว่า 
200 ปี น าเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรม
ผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลัง่ภายใน
ประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้องอ าพนั  (Amber Room)  ท่ีทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอนั
ร่มร่ืนงดงามในสไตล์ฝร่ังเศส หรือช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมืองได้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เข้าชมพพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)  ท่ีเก็บรวบรวมงานศลิปะล า้ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของ

จิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุ
ของโลกแห่งหนึ่ง  น าท่านต่อไปยัง ถนนช้อปปิงเนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเ้ป็นถนน
ย่านการค้าสายหลกัในเซนต์ปีเตอร์เบร์ิกให้ท่านได้เลือกซือ้สนิค้านานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีช่ือเสียงในการแสดง การ
เต้นร า การร้องเพลง การแตง่กายชดุประจ าชาต ิตามเผา่ตา่งๆ ซึ่งท่านจะสนกุสนาน และประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมีบริการ
อาหารวา่ง อาทิเช่น ไขป่ลาคาร์เวียร์, ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็นต้น 

ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
เมืองปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – 
พพิธิภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี ้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเดนิทางสูเ่มืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวงัฤดรู้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ท่ีสร้างขึน้ใน

สมยัพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช พระต าหนกัท่ีได้ช่ือวา่เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ด้วยอทุยานน า้พท่ีุพวย



 
 
 
 
 
 
 

 

พุง่มาจากรูปปัน้สีทองและท่ีตา่งๆ มากกวา่ 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะต่ืนตาตื่นใจกบัประตมิากรรมท่ีวจิิตรงดงาม
อลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองค าอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทาง
ประวตัิศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน า้พอุันต ระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายในฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นท่ีคุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อม

ปราการท่ีสร้างขึน้พร้อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุก
พระองค์  จากนัน้น าเข้าชมมหาวหิารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีได้ช่ือวา่เป็นมหาวหิารท่ีสวยงามท่ีสดุ และใหญ่เป็น
ล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกัดิ์สิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอย่าง
มาก เน่ืองจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้เมือง แต่มหาวิหารเซนต์ไอแซคแห่งนี ้น าท่าน
ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวตัิศาสตร์-ของรัสเซียท่ี ท่ีมีประวตัิยาวนานรวมถึงการผ่านช่วง
การปฏิวตักิารเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินิสต์ในปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 
ด้วย น าท่านตอ่ไปยงั ถนนช้อปปิง้ถนนเนฟสกี ้ (Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเ้ป็นถนนย่านการค้า
สายหลกัในเซนตปี์เตอร์เบร์ิกให้ท่านได้เลือกซือ้สนิค้านานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 โบสถ์หยดเลือด - Outlet – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสร้างขึน้บนบริเวณท่ีพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ท่ี 2 ถกูลอบ
ปลงพระชนม์ พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างเพ่ือเป็นอนสุรณ์แดพ่ระบิดา น าท่านเดนิทางสู ่Outlet Village Pulkovo อิสระให้
ท่านเลือกซือ้ของท่ีเอาท์เล็ทซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังมากมายกว่า 40 ร้านค้าชัน้น ามากมาย อาทิเช่นADIDAS BOSS FURLA 
GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&COSAMSONITE ฯลฯ 



 
 
 
 
 
 
 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเข้าสูส่นามบนิ 

16.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงอิสตลับลูโดยสายการบนิเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ TK402 
***คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 25 มี.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 15.15 น. และเดนิทางถึงกรุงอิสตลับลูเวลา 18.45 น. ***  

19.45 น. เดนิทางถึงกรุงอิสตลับลู รอเปล่ียนเคร่ือง 
20.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ TK64 

***คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 25 มี.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 20.15 น. และเดนิทางถึงกรุงเทพฯเวลา 09.50 น.ของวนัท่ี 8 *** 

วันที่ 8   กรุงเทพฯ 
10.15 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

ราคาแนะน าเพียง  
FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 

8 วัน 5 คืน  โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์ (TK) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

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

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

วนัที ่11 – 18 ม.ีค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,205 6,900 

วนัที ่25 ม.ีค. – 1 เม.ย. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,205 6,900 

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

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

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

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

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

วนัที ่1-8 ม.ิย. 63  66,900 66,900 66,900 66,900 41,255 10,900 

วนัที ่4-11 ม.ิย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 41,255 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 
 
 
 
 
 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี  ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 



 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 กก. และมากกวา่ 1 ชิน้ ส าหรับเท่ียวบนิระหวา่งประเทศ และ
คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 23 กก. และมากกวา่ 1 ชิน้ ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (36 ดอลลา่ร์สหรัฐ) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ดอลลา่ร์สหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 



 
 
 
 
 
 
 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


