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ตารางการเดินทาง 

วนัแรก      กรุงเทพ  - อสิตนับูล                                                                          (-/-/-/) 

วนัท่ีสอง    อิสตนับูล-มอสโคว-วิหารเซ็นตเ์ดอซารเ์วียร-์ชมเซอรค์สั                                        (B/L/D) 

วนัท่ีสาม   มอสโคว–์SAPSAN EXPRESS–เซนตปี์เตอรส์เบิรก์–พระราชวงัฤดหูนาว–กาล่าดนิเนอร ์  (B/L/D)        

วนัท่ีสี่      พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด–์มหาวิหารเซนตไ์อแซค-                   

               Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรรา่-โบสถห์ยดเลือด                                            (B/L/D)           

วนัท่ีหา้     SAPSAN EXPRESS TRAIN - จตัรุสัแดง - มหาวิหารเซนตบ์าซิล - GUM                       (B/L/D) 

วนัท่ีหก     METRO – ถนนอารบตั - ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์                                  (B/L/D) 

วนัท่ีเจด็    มอสโคว - IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - อิสตนับูล                                (B/L/-) 

วนัท่ีแปด   อิสตนับูล - กรุงเทพ ฯ 

 

วนัแรก     กรุงเทพฯ  -อิสตนับูล                                                                       (-/-/-/) 

19.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการ

บิน TURKISH AIRLINE เคานเ์ตอร ์U ประตู 9 พบเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ือง

สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

23.00 น. เหินฟ้าสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินท่ี TK 069   

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 
 

วนัท่ีสอง       อิสตนับูล-มอสโคว-วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร-์ชมเซอรค์สั                  (B/L/D/) 
 

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์ กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าทุกท่าน

เดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองอิสตนับูล (เวลาทอ้งถิ่นทีตรุกีชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

09.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองมอสโคว ์VKO โดยเท่ียวบินท่ี TK 413 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์ทา่อากาศยานนานาชาตวินูโคโว  

หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม วิหารเซนตเ์ดอซารเ์วียร  ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ้ นเมื่อปี 

ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพื่อเป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระ

เป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่

ต่อมาในปีค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นขณะน้ันไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท้ิ์งเพื่อดดัแปลงเป็นสระ



 

 

ว่ายน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติใหม้ีการก่อสรา้ง

วิหารขึ้ นมาใหม่ดว้ยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจ าลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอร์เซ็นต์ วิหารน้ีจึง

กลบัมายืนหยดัท่ีเดิมอีกครั้งโดยสรา้งเสร็จสมบูรณ์และท าพิธีเมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปัจจุบนั

วิหารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรมส าคญัระดบัชาติของรสัเซีย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม เซอรค์สั Russian Circus การแสดงของสตัวแ์สนรู ้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง

ผาดโผน จากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหว่างพกัจะ

มีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ จากน้ันน าท่านกลับสู่ ท่ีพักต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง 

ทางบริษัทจะน าท่านชมบลัเล่ต ์หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

 น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม     มอสโคว ์–  SAPSAN EXPRESS – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดหูนาว   (B/L/D/) 
 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ  

................ น.  ออกเดินทางโดยรถไฟดว่น  SAPSAN EXPRESS TRAIN จากมอสโควส์ูเ่ซนตปี์เตอรส์เบิรก์  

(ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัหวัหน้าทวัรอ์ีกครั้ง)  

 

 

 

 
 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดหูนาว HERMITAGE MUSEUM ท่ีมีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั้ง

ป ร ะ เท ศ รั ส เ ซี ย แ ล ะ ไท ย  เ น่ื อ งจ าก ใน รั ช ส มั ย ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  5 

พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทบัท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของ

พระเจา้ซาร์ในคราวเสด็จประพาสยุโรปในค.ศ. 1897 หรือ 

พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่

และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีหอ้งมากถึง 1,050 หอ้ง มีโบราณวตัถุ

ล ้าค่ามากถึง 3 ลา้นชิ้ น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน  

(ภายในพระราชวงัไม่อนุญาตใหถ่้ายรูป ตอ้งฝากไวท่ี้เจา้หน้าท่ี รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ พิเศษ กาล่าดินเนอร ์อาหารค า่ในเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ล้ิมรสไข่ปลาคา

เวียร ์และจิบแชมเปญหรือวอดกา้เครื่องด่ืมประจ าชาติ พรอ้มชมการแสดงพื้ นเมืองของรสัเซีย 

Folklore show ท่ีข้ึนช่ือ ดว้ยดนตรีและการรอ้งเพลงที่มีเอกลกัษณ ์และเครื่องแตง่กายที่มีสีสนัโดด

เดน่  

 น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา่ 

 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED


 

 

 

วนัที่สี ่   พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค -   

                  Bronze horseman - เรอืรบหลวงออโรรา่ - โบสถห์ยดเลือด        (B/L/D) 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น า ท่ าน เดินทางเข้าชม  พ ระราชวังฤดู ร ้อน ปี เตอร์ฮอฟ  PETERHOF มี อีก ช่ือห น่ึ งเรียกว่ า 

PETRODVORETS หรือ เปโตรวาเรสต ์ตั้งอยู่แทบชานเมือง เป็น

พระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร พระเจา้ปีเตอรม์หาราชโปรดให้

สรา้งขึ้ น ปีเตอร์ฮอฟเป็นพระราชวังท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกใน

สมยัน้ันท่ีช่ือฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้งสองท าคน

ละส่วนในพระราชวงัน้ี โดยตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็นหน้าท่ีหลกั

ของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก  พระเจา้ปีเตอร ์

หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงั

อยา่งประณีต เน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกั และภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั 

และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน ้าพุอนัตระการตา และสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัให้

ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่น

ทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของ เมือง St. 

Petersburg สรา้งในปีค.ศ. 1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลกัษณะ

เป็นรูปทรงหกเหล่ียมก าแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วน วิหารปีเตอร ์แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-

Fortress) เร่ิมสรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ 1712 ดว้ยการออกแบบของ Domennica Trezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 

มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งช่ือวิหารแห่งน้ีเพื่อเป็นเกียรติแด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีต

เป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดของเมือง และหา้มสรา้งสิ่งก่อสรา้งใดสูง

กว่า ภายในท าการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซ่ึงนับว่าแตกต่างกับ

โบสถค์ริสตอ์อรโ์ทด็อกซท์ัว่ไป และวิหารแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บพระศพ

ของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองค์

แรก จนกระทัง่ถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์ 

น าท่านชมภายใน มหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมี

โดมทองเป็นเอกลกัษณ์ ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้บัการปรบัปรุง

เป็นโบสถห์ิน และถูกสรา้งใหม่อยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ีปรารถนาจะใหว้ิหารแห่ง

น้ีเป็นวิหารท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก พระองคจ์ึงทุ่มเททั้งก าลงัคน และก าลงัทรัพยอ์ย่างมหาศาล 

โดยเฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดว้ยหินอ่อน 

และมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบนัวิหารเซนตไ์อแซคไดร้บัการยกยอ่งว่า

เป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ท่ีงดงามที่สุดในโลก 



 

 

น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Bronze horseman statue peter great) เป็น

อนุสาวรียแ์ห่งแรกของนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ตั้งอยูติ่ดกบัแม่น ้าเนวา ดา้นหน้าของโบสถเ์ซ็นไอแซค ซ่ึง

เป็นกษัตริย์พระองค์แรกท่ีได้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne 

Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

น าท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) 

หรือเรือรสัเซียนาวี ไดช่ื้อว่าเป็นเรือรบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรสัเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนท่ีรบัใชช้าวรสัเซีย

มายาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรสัเซียกบัญ่ีปุ่ นในปีค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 

และ 2 รวมถึงใชย้ิงปืนเป็นสัญญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวท่ีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในการปฏิวัติ

สงัคมนิยมท่ีน าโดยเลนินเมื่อปีค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารพระเจา้ซารนิ์โคลสัท่ี 2 พรอ้มสมาชิก

ราชวงศ์อื่นๆ มายงัพิธีบรมราชาภิเษกรชักาลท่ี 6 ในปีค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจ าการ 

กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยน ้า 

น าท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆ ว่า โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในปี 1881 หลงัเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ระองคต่์อไปจงึสรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นเป็นอนุสรณ ์เป็นโบสถอ์นังดงามท่ี

อยู่ขา้งคลอง Griboyedov สรา้งขึ้ นตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระ

บิดาคือ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2” ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณท่ีสรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นยอดของโบสถม์ี

ความสูง 81 ม. ตามปีค.ศ.1881 ท่ีสิ้ นพระชนม ์ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้ง

ยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชห้ิน

อ่อนหลากสีประดบัประดา ดา้นในคงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่ AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา่ 
 

วนัที่หา้    SAPSAN EXPRESS TRAIN - จตัรุสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล - GUM    (B/L/D)    
 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ  

......... น.   ออกเดินทางโดยรถไฟดว่น  จากเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ สู่มอสโคว ์

(ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

 

 

 

 
 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันเดินทางสู่  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ี

ส าคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดใน

โลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้ง

ดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อนนับลา้นช้ิน ตอกลงบนพื้ นจนกลายเป็น

ลานหินโมเสกเป็นพื้ นท่ีลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรัสแดงน้ัน เป็น
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ท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรสัเซีย สงัเกตุไดจ้ากท่ีพื้ นถนนจะมีสญัลกัษณเ์ป็นวงกลม และภายในวงกลม

น้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตัวเองไปดา้นหลังเพื่อ

อธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพื้ นท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร 

ท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานส าคญัต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบ

ไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวติัศาสตร์

รสัเซีย 

น ำท่ำนถำ่ยรูปดำ้นหนำ้คู่กับ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะ

เป็นโดมรูปหวัหอมสีสนัสดใส ตั้งตระหง่านสง่างามขนาบขา้งดว้ย

ก าแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) 

เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ี

เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานาน

หลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 

Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรง

พอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ย

การควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งสิ่งท่ีสวยงามกว่าน้ีไดอ้ีก การกระท าในครั้ง

น้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดในกรุงมอสโก ตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุัรัสแดง จ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภค

เช่น เสื้ อผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมียี่หอ้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ี

ระลึก มีช่ือเสียงมากในเร่ืองความหลากกลายของสินคา้ เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่

ของเมืองน้ี หา้งน้ีก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะของตวัอาคารเป็น

อาคารสูง 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดใหบ้ริการมากมาย ส าหรบันักเดินทาง นักท่องเท่ียวถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั 

มีรูปลกัษณท์ั้งภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา่ 
 

วนัที่หก    METRO – ถนนอารบตั - ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล            (B/L/D)  
 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการรับชม

สถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใต้ดิน 

สรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1931 โดยไดร้ับการยกย่องจากทัว่โลกว่าเป็น

สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการ

ตกแต่งท่ีแตกต่างกนั ในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใต้

ดินไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรง

รวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบาง
สถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟ



 

 

ใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม. 

จากน้ันใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินช็อปป้ิง ถนนอารบตั ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียง ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภ์ ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียต

ถนนอารบตัเป็นยา่นท่ีพกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนน

คนเดินท่ีมีช่ือเสียงที่สุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือ เลนินฮิลส ์ หรือ เนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็น

ทัศนียภาพของนครมอสโควท่ีอยู่เบื้ องล่างไดโ้ดยทั้งหมด จึงท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต

เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้ นท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั

มอสโคว เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ 

นักวิชาการรสัเซียในช่วงเวลาน้ัน มหาวิทยาลยัท่ีไดร้ับการตั้งช่ือตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวท่ี

สวยท่ีสุดในมอสโควท่ีคู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ

ในการชมบรรยากาศของมอสโคว 

 

 

 

 

 

     ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา่ 
 

วนัที่เจด็   มอสโคว- IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET -อิสตนับูล -กรุงเทพ ฯ   (B/L/-) 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกลก้ับ Izmailovo Royal Estate จึงเป็น

ท่ีมาของช่ือ Izmailovsky ท่ีเป็นช่ือของตลาดนัดแห่งน้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรสัเซียท่ีน่าซ้ือหา เช่น ตุ๊กตา

แม่ลูกดก เป็นตุ๊กตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั้นๆ จากตวัใหญ่ไปจนเล็ก ควรระวงัการ

ซ้ือภาพวาดสีน ้ามนัเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเกี่ยวขอ้งกบัศาสนาใหม้ากๆ เน่ืองจากมี

กฏหมายหา้มน าของเก่าเหล่าน้ีออกนอกประเทศรสัเซีย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED) 

16.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินท่ี TK 402   
 

วนัที่แปด    อิสตนับูล-กรุงเทพ ฯ          (-/-/-) 
 

19.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอสิตนับูล เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

01.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินท่ี TK 068  

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดียว

เพิ่ม 

26 ม.ค.- 02 ก.พ. 62 49,999  49,999  48,999 7,000  

05-12 ก.พ. 62 50,999 50,999 49,999 7,000 

16-23 ก.พ. 62 

08-15 มี.ค. 62 
49,999  49,999  48,999 7,000 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์ 

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง 

  ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เทา่นั้น 

งวดที่ 2 : ช าระยอดสว่นท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ 

หมายเหต ุ**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ทา่น*** 
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ  า บริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้นที่ไม่สามารถคืนเงินได ้เช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จ  านวน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไป

ยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ การให้บริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณา

และตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการอื่นๆ เป็นส าคญั  

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

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

เปิดหอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL   

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึน

เคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก. 1 ใบ  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-อิสตนับลู // อิสตนับลู - มอสโคว ์// เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - อสิตนับลู 

// อิสตนับลู - กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 



 

 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW–ST. PETERSBERG 

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

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน” เงื่อนไขตาม   

กรมธรรม)์ 

ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกัน จะชดใชค้่า

สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญา) 

 อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าทิปหวัหน้าทวัรค์นไทย 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม 1 ใบ / ท่าน 

ไม่รวมน ้าด่ืม 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น 3 ยเูอสดอลล่าร ์USD  X 7 วนั  = 21 USD 

คนขบัรถทอ้งถิ่น  2 ยเูอสดอลล่าร ์USD X 7 วนั   = 14 USD 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย 3 ยเูอสดอลล่าร ์USD X 8 วนั = 24 USD รวมทัง้หมด 59 USD ตอ่ทา่นตอ่ทริป  

หมายเหต ุ

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยนิดีคืนเงินโดย

หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้

ใหเ้จา้หน้าท่ีของบริษัททราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้

บริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคน

เขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ 

คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

ระหว่างการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณีเปล่ียนเคร่ืองและทรพัยส์ินของตนเอง 



 

 

เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบินมกีฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และเมื่อออกตัว๋

แลว้ ไม่สามารถเปล่ียนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ทีเ่หลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสารมีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางทีท่า่นไดท้ า

การจองไวก้บัทางบริษทั กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบก่อนการช าระเงินคา่ตัว๋ดงักล่าว หากเกิดขอ้ผิดพลาด 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


