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รัสเซีย : มอสโคว-์เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 7 วนั  
เที�ยวครบเตม็สตรีม 

บินคุม้สายการบิน 5 ดาว (Member of Star Alliance) 
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อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ�ม 

03-09 ธ.ค.62 49,888 48,888 47,888 6,000 
24-30 ม.ค.63 

06-12 ก.พ.63 

20-26 ก.พ.63 

19-25 มี.ค.63 

21-27 มี.ค.63 
26 มี.ค.-01 เม.ย.63 

02-08 เม.ย.63 

03-09 เม.ย.63 

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 

ตารางการเดินทาง 
วนัแรก      กรุงเทพ  - อิสตนับูล                                                                            (-/-/-) 

วนัที�สอง    อิสตนับูล-มอสโคว-พระราชวงัเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร-์ Husky Park 

                ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล-ชมเซอรค์สั                                                                          (B/L/D) 

วนัที�สาม    จตัุรสัแดง -มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM- METRO-วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร-์ถนนอารบตั (B/L/D) 

วนัที�สี�        SAPSAN EXPRESS–เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-พระราชวงัฤดูหนาวกาล่าดินเนอร ์พระราชวงันิโคลสั    (B/L/D) 

วนัที�หา้      พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์–Bronze horseman -    

                เรือรบหลวงออโรรา่                                                                                     (B/L/D) 

วนัที�หก      เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ -มหาวิหารเซนตไ์อแซค-โบสถห์ยดเลือด-  อิสตนับูล             (B/L/-)                 

วนัที�เจ็ด     อิสตนับูล -กรุงเทพ ฯ 
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19.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั�น4 สายการ 

บิน TURKISH AIRLINE เคานเ์ตอร ์U ประตู 9 ซึ�งมีเจา้หนา้ที�ของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระ
และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

23.00 น. เหิรฟ้าสูก่รุงอิสตนับูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที�ยวบินที� TK69   

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  10 ชั �วโมง (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

 

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์กรุงอิสตนับูล 

07.50 น. ออกเดนิทางสู่เมืองมอสโคว ์VKO โดยเที�ยวบินที� TK 413 

10.45 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์ทา่อากาศยานนานาชาติวนูโคโว  

หลงัผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

จากนั�นเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ� นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 
เจา้ชายยรูิ โดลโกรกีู มีรบัสั �งใหส้รา้งเพื�อใชป้้องกนัศตัร ูในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที�เป็นเหมือน
หวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื�อของชาวรสัเซียเครมลินคือที�สถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบันพระราชวงัเครมลิน
เป็นพิพิธภณัฑ์ และที�ตั�งสถานที�สาํคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราช
และสิ�งก่อสรา้งอื�นๆอีกมากมาย  

 
 
 

วนัที�สอง      อิสตนับูล-มอสโคว-พระราชวงัเครมลิน –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร-์ Husky Park 

                 ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล-ชมเซอรค์สั                      (B/L/D/) 

วนัที�แรก     กรุงเทพฯ  -อิสตนับูล                                                                      (-/-/-/) 
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เดินทางสู่ พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์ที�อยู่ในบริเวณพระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑ์นี� เป็นสถานที�เก็บ

สมบติัลํ�าค่ากวา่ 4,000 ชิ� น เชน่ ศาสตราวุธต่างๆ เครื�องป้องกนัตวั หมวก เสื� อเกราะที�ใชร้บในสมรภูมิ เครื�อง 
เงิน ทอง เพชรพลอยเครื�องทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซึ�งหาดไูดย้ากยิ�ง 
จากนั�น ชม โบสถอ์สัสมัชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที�เก่าแก่สาํคญัและใหญ่ที�สุดในเครมลินโดยสรา้งทับ

ลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที�มีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจา้อีวาน

และ ชมระฆงัยกัษท์ี�ใหญ่ที�สุดในโลก (หมายเหตุ: จาํกัดรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวนัละ 4 รอบเท่านั�น

คือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดงันั�นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครดั)  
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นาํทานเดินทางสู่ ฟารม์สุนัขฮัสกี�  (Husky Park) รว่มสมัผสัประสบการณใ์หม่กบักิจกรรมสุนัขลากเลื�อน ที�ให ้
ความรูส้ึกเหมือนไปเที�ยวยุโรป ใหท้่านไดส้นุกสนาน กบันอ้งหมาที�จะพาท่านตะลุยหิมะ ซึ�งเป็นกจิกรรมที�สุนัข
จะตอ้งใชก้าํลงัอยา่งมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปดา้นหนา้ เพื�อใหร้ถลากเลื�อนเคลื�อนที�ไปขา้งหนา้ โดย
มีผูค้วบคุมและบังคับใหสุ้นัขที�ไดร้บัการฝึกฝนอย่างดี พวกนี� เชื�อฟังคําสั �งและพาไปยงัจุดที�ตอ้งการไดอ้ย่าง
แม่นยาํ ในชว่งสภาวะที�หิมะตกไม่สามารถเดิน ทางโดยรถยนต์หรือ แมก้ระทั �งทางเรือได ้ นอกจากนั�นท่าน
สามารถถ่ายรปูน่ารกัๆคู่กบันอ้งหมาฮสักี� เพื�อเก็บที�ระลึกไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านขึ� นสู ่ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที�มองเห็นทัศนียภาพ 
ของนครมอสโควที�อยู่เบื� องล่างไดโ้ดยทั�งหมด  จึงทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา
นกกระจอกแหง่นี� เป็นที�ตั�งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื� นที�ดงักลา่วเป็นที�ตั�งของมหาวิทยาลยัมอสโคว  
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ชมความสวยงามของอาคารหลกัของกรุงมอสโกมหาวิทยาลยัรฐั ในฮิลสแ์ปรโ์รว ์เป้นมหาวิทยาลยัที�เก่าแก่
ที�สุดและใหญ่ที�สุดในรสัเซีย ไดร้บัการก่อตั�งขึ� นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรสัเซียในช่วงเวลา
นั�น มหาวิทยาลยัที�ไดร้บัการตั�งชื�อตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวที�สวย ที�สุดในมอสโคว ที�คู่รกันิยมมา
ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที�นักท่องเที�ยวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชมเซอรค์ัส Russian Circus การแสดงของสตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด

โผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ชว่ง ชว่งละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการ 
ถ่ายรปูกบัสตัวต์่างๆ จากนั�น นําท่านกลบัสูที่�พกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ 
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จะนําท่านชมบลัเลต่ ์หรือ ชมการแสดงที� YAR RESTAURANT ) 
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

จากนั�น เดินทาง สู่  จตัุรัสแดง (RED SQUARE) 
ซึ�งเป็นสถานที�สาํคัญตั�งอยู่กลางใจเมืองของมอส
โควเป็นจัตุรสัที�สวยงามที�สุดในโลก เป็นสถานที�
เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้ง
ดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นชิ� นตอกลง
บนพื� นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื� นที�ลาน
กวา้ง ทางดา้นหน้าจัตุรัสแดงนั�น เป็นที�ตั�งของ
กิโลเมตรที�ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุไดจ้ากที�พื� น
ถนนจะมีสญัลกัษณเ์ป็นวงกลม และภายในวงกลม
นี� เองก็จะมีนักท่องเที�ยวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนั�น
และโยนเศษเหรียญขา้มไหลต่วัเองไปดา้นหลงัเพื�ออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาที�มอสโควอีกครั�ง ลานกวา้งของจัตุรสั
แดงนี� มีพื� นที�กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาํหนา้ที�เป็นสถานที�จดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลาย
ยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ รายรอบอีกมากมายเชน่ พระราชวงัเค
รมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   
นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ� งสถาปัตยกรรมที�
กลายเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของ
กรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที� มี
ลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม 
สีสันสดใส ตั�ง ตระหง่านสง่า
งาม ขนาบขา้งด้วยกําแพงเค
รมลิน สรา้งขึ� นโดยพระเจา้อี
วานที� 4 (Ivan the Terrible) 
เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานในการ
รบชนะเหนือกองทัพของมอง
โกลที�เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 
2095 หลงัจากถกูปกครองกด
ขี�มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบ
โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทาํใหมี้เรื�อง

วนัที�สาม    จตัุรสัแดง -มหาวิหารเซนตบ์าซิล- GUM- METRO-วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร-์ถนนอารบตั (B/L/D)
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เล่าสืบต่อกันว่า พระเจา้อีวานที� 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี� มากจึงมีคําสั �งใหปู้น
บาํเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั�งสอง เพื�อไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้�นสามารถสรา้งสิ�งที�สวยงาม
กวา่นี� ไดอี้ก การกระทาํในครั�งนั�นของพระเจา้อีวานที� 4 จึงเป็นที�มาของสมญานามอีวานมหาโหด 
จากนั�นนําท่าน ชอ้ปปิ� งตามอัธยาศัย ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ที�เก่าแก่ที�สุดใน
กรุงมอสโก แต่มีชื�อเสียงในเรื�องของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซื� อกัน อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรือ
อีกสถนที�หนึ�งที�มีสถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ของเมืองนี�  หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ� นในปีค.ศ. 1895 มีความ
สวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชั�น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบัให้
ผูที้�เดินทางหรือผูที้�ชอบการชอ้ปปิ� งถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สินคา้ที�นี�อาจจะมีทั�งรูปลกัษณ์ ภายในและ
ภายนอกที�ดหูรหูราโอ่อ่า และที�สาํคญัตั�งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กมู 
มีการจําหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื� อผ้า ของใชใ้นครัวเรือน สินค้าที� มีชื�อมียี�ห ้อ 
เครื�องสาํอางค ์นํ�าหอม และสินคา้ที�เป็นประเภทของที�ระลึก ซึ�งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั�งนี� ขึ� นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวนันั�นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ� นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทั �ว
โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นที�สวยที�สุดในโลก ซึ�งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที�แตกต่างกัน ในสมัย
สงครามโลกครั�งที� 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัที�ดีที�สุดเพราะมีโครงสรา้งที�แข็งแรงรวมทั�งการ
ก่อสรา้งที�ขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นที�บัญชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ใน
ปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นที�กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั�งหมด 260 ก.ม.  
นําท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วยีร ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ� นเมื�อปี ค.ศ.
1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรที์� 1 เพื�อเป็นอนุสรณแ์หง่ชยัชนะและแสดงกตญั�ุตาแด่พระเป็นเจา้ที�
ทรงชว่ยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.
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1990 สตาลินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสตใ์นขณะนั�นไดส้ั �งใหทุ้บโบสถทิ์� งเพื�อดดัแปลงเป็นสระวา่ยนํ�าที�ใหญ่ที�สุดใน
โลกจนเมื�อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหมี้การก่อสรา้งวิหารขึ� นมาใหม่ดว้ยเงินบริจาค
ของคนทั�งประเทศ ซึ�งจาํลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารนี� จึงกลบัมายืนหยดัที�เดิมอีกครั�งโดย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั�นใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินช็อปปิ� ง ถนนอารบัต ถนนคนเดินที�มีชื�อเสียง ชื�อถนนนี� ปรากฏมาตั�งแต่
ศตวรรษ ที� 15 ในอดีตเป็นที�อยู่ของชนชั�น ขุนนางและศิลปินที�มีผูอุ้ปถัมภต์่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนน
อารบตัเป็นยา่นที�พกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที�มี
ชื�อเสียงที�สุดของรสัเซีย เป็นแหลง่ของศิลปินจิตรกร รา้นขายของที�ระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 

คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟ  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากมอสโควส์ู่เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี�ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอ์ีกครั�ง)  

วนัที�สี�     SAPSAN EXPRESS–เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์–พระราชวงัฤดูหนาว-กาลา่ดินเนอรพ์ระราชวงันิโคลสั (B/L/D/) 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที�มีความสําคัญต่อประวติัศาสตรข์องทั�ง
ประเทศรสัเซียและไทย เนื�องจากในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที� 5 พระองค์
ไดเ้สด็จมาประทบัที�นี�ขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 
หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภณัฑแ์หง่นี� ถือเป็นหนึ�งในพิพิธภณัฑ์ที�ใหญ่และเก่าแก่ที�สุดในโลก มีหอ้งมากถึง 1,050 
หอ้ง มากถึง 3 ลา้นชิ� น ซึ�งสว่นใหญ่จะเป็นภาพเขียน 
(ภายในพระราชวงั ไม่อนุญาตใหถ้่ายรปู ตอ้งฝากไวที้�เจา้หนา้ที� รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า กาล่าดนิเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั (Nicolas Palace) ลิ� มรสไขป่ลาคาเวียรแ์ละ

จิบแชมเปญ พรอ้มชมการแสดงพื� นเมืองของรสัเซียที�ขึ� นชื�อ ดว้ยดนตรีและการรอ้งเพลงที�มีเอกลกัษณ ์
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  AZUMUT @ST.PETERBURGE หรือเทียบเท่า 
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เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทาง เขา้ชมพระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกชื�อหนึ�งเรียกวา่ PETRODVORETS

หรือเปโตรควาเรสต ์  ตั�งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็นพระราชวงัที�สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ� นจากราชาปีเต
อรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัที�ถกูนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยันั�น ที�ชื�อวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลลี� และ
เลอ บรอง ทั�งสองทาํคนละสว่นในพระราชวงันี� โดยตวัภายในพระราชวงันั�นเป็นหนา้ที�หลกัของราสเทรลลี�ที�
ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์ "บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์ หมายมั �นปั� นมือกบั
พระราชวงันี� มาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี�บรรจงสรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเนน้การ
ตกแตง่ภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีนํ�ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงั
มีสวนนํ�าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นที�ระลึก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ในกรณ ีพระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยวอื�นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหวัหนา้

ทวัรอ์ีกครั�ง) 

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นสิ�งก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

วนัที�หา้    พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์–Bronze horseman -    

         เรือรบหลวงออโรรา่  -                                                          (B/L/D) 



 

 

12 | 18RU2621_PV_EK_FOT-7DTK-RUSSIA  MOS-ST. 7D4N  DEC-ARR 

 

St Petersburg  สรา้งในปี ค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื�อใช ้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั�งอยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสกี�  (Vasilievsky Island) ลกัษณะเป็น 

รูปทรงหกเหลี�ยม กําแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เริ�ม

สรา้งขึ� นเมื�อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรา้งเสร็จในวนัที� 29 มิถุนายน ค.ศ 
1733 ตั�งชื�อวิหารแหง่นี� เพื�อเป็นเกียรติ�แด่นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลด์เพื�อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความ
สงูของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ�ง ก่อสรา้งที�สงูที�สุดของเมืองและหา้มสรา้งสิ�งก่อสรา้งใดสงูกวา่ 
ภายในทาํการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซึ�งนับวา่แตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออรโ์ทดอกซ์ทั �วไปและวิหารแห่งนี� ยงั
เป็นที�เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ�มตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองค์แรก จนกระทั �งถึงกษัตริย์
องคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์ นําท่านถ่ายรปูกบั  ( Bronze horseman statue peter great) เป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรก

ของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ติดกบัแม่นํ�าเนวา ดา้นหนา้ของโบสถเ์ซ็นไอแซค ซึ�งก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระ
เจา้ปีเตอร์มหาราช ผูเ้ป็นกษัตริย์พระองค์แรกที�ได ้ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝรั �งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  
นําท่านสูท่่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือ
รสัเซียนาวี ไดช้ื�อว่าเป็นเรือรบที�เก่าแก่ที�สุดในรสัเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนที�รบัใชช้าวรสัเซียมายาวนาน 
ตั�งแต่ครั�งสงครามรสัเซียกบัญี�ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยรว่มรบในสงครามโลกครั�งที� 1 และ 2 รวมถึง
ใชย้ิงปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวที�เซ็นต์ปีเตอรส์เบิรก์ ในการปฏิวติัสงัคมนิยมที�นําโดยเล
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นิน เมื�อปี ค.ศ.1917 และยังเป็นเรือที� โดยสารซาร์นิโคลัสที�  2 พรอ้มราชนิกุลคนอื�นๆ มายังพิธีบรม
ราชาภิเษกรชักาลที� 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรรา่ไดป้ลดประจาํการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยนํ�า 

คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที� AZUMUT @ST.PETERBURGE หรือเทียบเท่า 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

นําท่านชมภายใน มหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดม
ทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึ�งต่อมาไดร้บัการปรบัปรุงเป็นโบสถ์
หิน และถกูสรา้งใหม่อยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรที์� 1 ที�ปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งนี� เป็นวิหารที�มี
ความยิ�งใหญ่ที�สุดของโลก พระองคจึ์งทุ่มเททั�งกาํลงัคน และกําลงัทรพัยอ์ย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใช ้
ทองคาํแผ่นปิดหนัก รวม 100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ�งใช ้
เวลาก่อสรา้งยาวนานถึง  40 ปี ปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคไดร้ับการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที�ใหญ่เป็น
อนัดบั 3 ที�งดงามที�สุดในโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�หก    เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ -มหาวิหารเซนตไ์อแซค-โบสถห์ยดเลือด-  อิสตนับูล   (B/L/-) 
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นําท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในปี 1881หลงัเหตุโศกนาฎกรรมที�พระเจา้อเล็กซานเดอร์ที�สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ระองค์ต่อไปจึงสรา้งโบสถ์นี� ขึ� นเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถ์อันงดงามที�อยู่
ขา้งคลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ� นตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรที์� 3” เพื�อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา
คือ “พระเจา้อเล็กซานเดอรที์� 2” ซึ�งถกูลอบปลงพระชนม์ในบริเวณที�สรา้งโบสถ์นี� ขึ� นยอดของโบสถ์มีความสูง 
81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที�สิ� นพระชนม์ ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 
24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ที�มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชห้ินอ่อนหลากสี ประดับ
ประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษที�17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่สนามบิน 

15.15 น. เหิรฟ้าสูก่รุงอิสตนับูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที�ยวบินที� TK 402   

18.45 น. เดินทางถงึสนามบินกรุงอิสตนับูล เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

20.10 น. เหิรฟ้าสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที�ยวบินที� TK 64 

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 

วนัที�เจ็ด    อิสตนับูล-กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 
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เงื�อนไขในการจองทวัร ์

งวดที� 1 : สาํรองที�นั �งจา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสง่สาํเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที� 2 :ชาํระยอดส่วนที�เหลอื ก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมัต 

หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�ผูเ้ดนิทางตํ �ากวา่ 20 ท่าน*** 

 
กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นจริง ณ วนันั�น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอย่างเช่น ค่าตั �วเครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื�องยื�นเอกสารไปยงัสายการบิน 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ไดว้่า
สามารถคืนเงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ� นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื�นๆเป็นสาํคญั  
 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่านเปิด 
หอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื�อง สายการบินแอร์เอสตาน่า ใหท้่านละ 1 ใบนํ�าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 
กระเป๋าถือขึ� นเครื�อง (Hand carry)นํ�าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  
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อตัรานี� รวม 

ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั (ชั�นประหยดั) กรุงเทพฯ-อลัมาตี�  //อลัมาตี�  -  เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ //เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์- มอสโคว ์//
มอสโคว ์-กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ ค่านํ�ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ที�ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุไวใ้นรายการ  

ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่ารถไฟ EXSPRESS จากMOSCOW–ST.PETER 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหม 
ทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ 
อตัรานี� ไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%ภาษีหกั  ณ ที�จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื�นๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย 

ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �งพิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 

ไม่รวมนํ�าดื�ม 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น 3 ยูเอสดอลล่าร ์USD  X 6 วนั  = 18 USD 

คนขบัรถทอ้งถิ�น  2 ยูเอสดอลลา่ร ์USD X 6 วนั   = 12 USD 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 7 วนั = 21 USD รวมทั�งหมด 51 USD ต่อท่านค่ะ  

 

หมายเหต ุ

บริษทขัอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที�ผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นตามจริง 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตั �วเครื�องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้
เจา้หนา้ที�ของบริษัทฯทราบทุกครั�งก่อนทาํการออกตั �วทุกประเภทมิฉะนั�นทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึ� นใน
กรณีที�ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน  

รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความลา่ชา้ของสายการบินโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ หรือ
เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
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โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที�ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ� นอยู ่ณ หนา้งานนั�นๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมือง
พิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทั�งหมดหรือบางสว่น 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวซี่า อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี�ยนเครื�องและทรพัยส์ินของตนเอง 

เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆ หรือถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศไมวา่
กรณีใดๆ  

ทางบริษทขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมุมมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณาเท่านั�น 

เนื�องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑที์�ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตั �วก่อนเดินทาง 21 วนั และ
เมื�อตั �วออกมาแลว้ จะไม่สามารถ เปลี�ยนชื�อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั �วได ้ 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง 
และมีหนา้ที�เหลอืไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 
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**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกับวนัเดนิทางที�ท่านไดท้าํการจอง

ไวก้ับทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผดิพลาด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณ*ี 


