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รหัสโปรแกรม : 16472 (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 

รัสเซีย : มอสโคว-์เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 7 วนั  
เท่ียวครบเตม็สตร 

บินคุม้สายการบิน 5 ดาว (Member of Star Alliance) 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

20-26 ก.พ.63 

19-25 มี.ค.63 

26 มี.ค.-01 เม.ย.63 

03-09 เม.ย.63 

46,888 46,888 46,888 6,500 

08-14 เม.ย.63 47,888 47,888 47,888 6,500 

12-18 เม.ย.63 55,555 54,555 53,555 6,500 

30 เม.ย.-06 พ.ค.63 

01-07 พ.ค.63 

02-08 พ.ค.63 

04-10 พ.ค.63 

47,888 47,888 47,888 7,500 

29 พ.ค.-04 มิ.ย.63 47,888 47,888 47,888 9,000 
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19.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการ 

บิน TURKISH AIRLINE เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระ

และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัแรก      กรุงเทพ  - อิสตนับูล                                                                            (-/-/-) 

วนัที่สอง    อิสตนับูล-มอสโคว-พระราชวงัเครมลิน –พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร-์ Husky Park 

                ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล-ชมเซอรค์สั                                                                          (B/L/D) 

วนัที่สาม    จตัรุสัแดง -มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM- METRO-วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร-์ถนนอารบตั (B/L/D) 

วนัที่สี ่       SAPSAN EXPRESS–เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-พระราชวงัฤดูหนาวกาล่าดินเนอร ์พระราชวงันิโคลสั    (B/L/D) 

วนัที่หา้      พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์–Bronze horseman -    

                เรอืรบหลวงออโรรา่                                                                                     (B/L/D) 

วนัที่หก      เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ -มหาวิหารเซนตไ์อแซค-โบสถห์ยดเลือด-  อิสตนับูล             (B/L/-)                    

วนัที่เจด็     อิสตนับูล -กรุงเทพ ฯ 

วนัที่แรก     กรุงเทพฯ  -อิสตนับูล                                                                      (-/-/-/) 
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23.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK69   

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอิสตนับูล 

07.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว ์VKO โดยเท่ียวบินท่ี TK 413 

10.45 น. เดินทางถึง สนามบนิเมืองมอสโคว ์ท่าอากาศยานนานาชาตวินูโคโว  

หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

จากน้ันเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็นเหมือน

หวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลิน

เป็นพิพิธภัณฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราช

และส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เ

ดิ

นทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ท่ีอยูใ่นบริเวณพระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติั

ล ้าค่ากว่า 4,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน 

ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง 

วนัที่สอง      อิสตนับูล-มอสโคว-พระราชวงัเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร-์ Husky Park 

                 ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล-ชมเซอรค์สั                      (B/L/D/) 
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จากน้ัน ชม โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่ส าคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลินโดยสรา้งทบั

ลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงัพระเจา้อีวาน

และ ชมระฆงัยกัษท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จ  ากดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวนัละ 4 รอบเท่านั้น

คือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดงันั้นกรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายอยา่งเคร่งครดั)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทานเดินทางสู่ ฟารม์สุนัขฮสัก้ี (Husky Park) ร่วมสมัผัสประสบการณใ์หม่กบักิจกรรมสุนัขลากเล่ือน ท่ีให้

ความรูสึ้กเหมือนไปเท่ียวยุโรป ใหท่้านไดส้นุกสนาน กบัน้องหมาท่ีจะพาท่านตะลุยหิมะ ซ่ึงเป็นกจิกรรมท่ีสุนัข

จะตอ้งใชก้ าลงัอยา่งมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปดา้นหนา้ เพ่ือใหร้ถลากเล่ือนเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ โดย

มีผูค้วบคุมและบังคับใหสุ้นัขท่ีไดร้บัการฝึกฝนอย่างดี พวกน้ีเช่ือฟังค าสัง่และพาไปยงัจุดท่ีตอ้งการไดอ้ย่าง

แม่นย า ในช่วงสภาวะท่ีหิมะตกไม่สามารถเดิน ทางโดยรถยนต์หรือ แมก้ระทัง่ทางเรือได้  นอกจากน้ันท่าน

สามารถถ่ายรูปน่ารกัๆคู่กบันอ้งหมาฮสัก้ีเพ่ือเก็บท่ีระลึกไดอี้กดว้ย 
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หมายเหตุ : หากสภาพอากาศมีการเปล่ียนแปลง กรณีหิมะไม่ตกทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการพาไป 
เท่ียวชม ล่องเรือแม่น ำ้มอสโคว (ล่องเรือเลดสัิน) แทน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทศันียภาพ 

ของนครมอสโควท่ีอยู่เบ้ืองล่างได้โดยทั้งหมด  จึงท าใหเ้ลนินผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา

นกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมอสโคว  
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ชมความสวยงามของอาคารหลกัของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรฐั ในฮิลสแ์ปรโ์รว ์เป้นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ไดร้ับการก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรสัเซียในช่วงเวลา

น้ัน มหาวิทยาลยัท่ีไดร้บัการตั้งช่ือตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวท่ีสวย ท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคู่รกันิยมมา

ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของสตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด

โผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการ 

ถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ จากน้ัน น าท่านกลบัสู่ท่ีพกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ 

จะน าท่านชมบลัเล่ต ์หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

จากน้ัน เดินทาง สู่  จตัุรสัแดง (RED SQUARE) 

ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอส

โควเป็นจัตุรสัท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ี

เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้ง

ดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นช้ินตอกลง

บนพ้ืนจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพ้ืนท่ีลาน

กวา้ง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงน้ัน เป็นท่ีตั้งของ

กิโลเมตรท่ีศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากท่ีพ้ืน

ถนนจะมีสญัลกัษณเ์ป็นวงกลม และภายในวงกลม

วนัทีส่าม    จตัรุสัแดง -มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM- METRO-วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร-์ถนนอารบตั (B/L/D)
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น้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพ่ืออธิษฐานให้

ไดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็น

สถานท่ีจดังานส าคัญๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

น าท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของ

กรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงท่ีมี

ลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม 

สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่า

งาม ขนาบขา้งด้วยก าแพงเค

รมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อี

วาน ท่ี  4  ( Ivan the Terrible) 

เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานในการ

รบชนะเหนือกองทัพของมอง

โกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 

2095 หลงัจากถูกปกครองกด

ขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบ

โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ือง

เล่าสืบต่อกันว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีค าสัง่ใหปู้น

บ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงาม

กวา่น้ีไดอี้ก การกระท าในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

กรุงมอสโก แต่มีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้ กุม หรือ

อีกสถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความ

สวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรบัให้

ผูท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและ

ภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคญัตั้งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม 

มีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าท่ีมี ช่ือมียี่ห ้อ 

เคร่ืองส าอางค ์น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  RUS-FOT-7DTK 

9 | ***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 

น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทัว่

โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกัน ในสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้งการ

ก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ใน

ปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

น าท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.

1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ี

ทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.

1990 สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นขณะน้ันไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท้ิ์งเพ่ือดดัแปลงเป็นสระวา่ยน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลกจนเม่ือปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหม้ีการก่อสรา้งวิหารข้ึนมาใหมด่ว้ยเงินบริจาค

ของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจ าลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารน้ีจึงกลบัมายืนหยดัท่ีเดิมอีกครั้งโดย  
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จากน้ันใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินช็อปป้ิง ถนนอารบัต ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียง ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่

ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถัมภ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนน

อารบตัเป็นย่านท่ีพกัของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากมอสโควสู์่เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่  พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ท่ีมีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของทั้ง

ประเทศรสัเซียและไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 5 พระองค์

ไดเ้สด็จมาประทับท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค .ศ. 1897 

หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑท่ี์ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีหอ้งมากถึง 1 ,050 

หอ้ง มากถึง 3 ลา้นช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน 

(ภายในพระราชวงั ไมอ่นุญาตใหถ่้ายรูป ตอ้งฝากไวท่ี้เจา้หนา้ท่ี รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)  

วนัที่สี ่    SAPSAN EXPRESS–เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์–พระราชวงัฤดูหนาว-กาล่าดินเนอรพ์ระราชวงันิโคลสั (B/L/D/) 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ กาล่าดินเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั (Nicolas Palace) ล้ิมรสไขป่ลาคาเวียรแ์ละ

จิบแชมเปญ พรอ้มชมการแสดงพ้ืนเมืองของรสัเซียท่ีขึ้ นช่ือ ดว้ยดนตรีและการรอ้งเพลงท่ีมีเอกลกัษณ์ 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  AZUMUT @ST.PETERBURGE หรือเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทาง เขา้ชมพระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกช่ือหน่ึงเรียกว่า PETRODVORETS

หรือเปโตรควาเรสต ์  ตั้งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไมเ่หมือนใคร เกิดข้ึนจากราชาปีเต

อรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีช่ือวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และ

เลอ บรอง ทั้งสองท าคนละส่วนในพระราชวงัน้ีโดยตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็นหนา้ท่ีหลักของราสเทรลล่ีท่ี

ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์ "บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์ หมายมัน่ป้ันมือกบั

พระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเน้นการ

ตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงั

มีสวนน ้าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก   

(ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้

ทวัรอี์กครั้ง) 

วนัที่หา้    พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์–Bronze horseman -    

         เรอืรบหลวงออโรรา่  -                                                          (B/L/D) 

 
 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

St Petersburg  สรา้งในปี ค.ศ 1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใช้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลกัษณะเป็น 
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รูปทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิม

สรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรา้งเสร็จในวันท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 

1733 ตั้งช่ือวิหารแห่งน้ีเพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลด์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความ

สูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิง ก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและหา้มสรา้งส่ิงก่อสรา้งใดสูงกว่า 

ภายในท าการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซ่ึงนับว่าแตกต่าง กบัโบสถ์คริสต์ออรโ์ทดอกซ์ทัว่ไปและวิหารแห่งน้ียงั

เป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึงกษัตริย์

องคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์  น าท่านถ่ายรูปกบั  ( Bronze horseman statue peter great) เป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรก

ของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ติดกบัแมน่ ้าเนวา ดา้นหน้าของโบสถเ์ซ็นไอแซค ซ่ึงก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระ

เจา้ปีเตอร์มหาราช ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกท่ีได้ ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

ฝรัง่เศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

น าท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือ

รสัเซียนาวี ไดช่ื้อว่าเป็นเรือรบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรสัเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนท่ีรบัใชช้าวรัสเซียมายาวนาน 

ตั้งแต่ครั้งสงครามรสัเซียกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 รวมถึง

ใชย้ิงปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวท่ีเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ในการปฏิวติัสงัคมนิยมท่ีน าโดยเล

นิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยังเป็นเรือท่ีโดยสารซาร์นิโคลัสท่ี 2 พร้อมราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายังพิธีบรม

ราชาภิเษกรชักาลท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยน ้า 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่ AZUMUT @ST.PETERBURGE หรือเทียบเท่า 
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เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

น าท่านชมภายใน มหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดม

ทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้บัการปรบัปรุงเป็นโบสถ์

หิน และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ีปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งน้ีเป็นวิหารท่ีมี

ความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก พระองคจึ์งทุ่มเททั้งก าลงัคน และก าลงัทรพัยอ์ย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใช้

ทองค าแผ่นปิดหนัก รวม 100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใช้

เวลาก่อสรา้งยาวนานถึง  40 ปี ปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคไดร้บัการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญ่เป็น

อนัดบั 3 ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น า ท่ านชม  The Cathedral of the Resurrection เรียก เล่นๆ ว่า  โบสถ์ห ยด เลือด  SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในปี 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ีสอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ระองคต่์อไปจึงสรา้งโบสถ์น้ีขึ้ นเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถ์อนังดงามท่ีอยู่

ขา้งคลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ้ นตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา

คือ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2” ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณท่ีสรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นยอดของโบสถม์ีความสูง 

81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ท่ีส้ินพระชนม ์ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 

24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อนหลากสี ประดับ

ประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

วนัที่หก    เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ -มหาวิหารเซนตไ์อแซค-โบสถห์ยดเลือด-  อิสตนับูล   (B/L/-) 
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“ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่สนามบิน 

15.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 402   

18.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตนับูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

20.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 64 

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 1 วนั) พรอ้มส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั   

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

หมายเหต ุ**บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ท่าน*** 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ  า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ  านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

วนัที่เจด็    อิสตนับูล-กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 
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กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้านเปิด 

หอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรับโหลดใตท้้องเคร่ือง สายการบินแอร์เอสตาน่า ใหท่้านละ 1 ใบน ้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry)น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  
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อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-อิสตนับูล-มอสโคว/เซนตปี์เตอร-์อิสตนับลู-กรุงเทพฯ  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่ารถไฟ EXSPRESS จากMOSCOW–ST.PETER 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหม 

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั  ณ ที่จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 

ไมร่วมน ้าด่ืม 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร ์USD  X 5 วนั  = 15 USD 

คนขบัรถทอ้งถิ่น  2 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 5 วนั   = 10 USD 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 7 วนั = 21 USD รวมทั้งหมด 46 USD ตอ่ท่านค่ะ  

 

 

 

หมายเหตุ 

บริษทขัอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

กรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หนา้งานน้ันๆ 
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บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

พิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมวา่

กรณีใดๆ  

ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และ

เมื่อตัว๋ออกมาแลว้ จะไมส่ามารถ เปล่ียนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจอง

ไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี* 
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