
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์- IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET-พระราชวังเครมลิน-

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี-จัตุรัสวิหาร-โบสถ์อสัสัมชัญ-ถนนอารบตั-เนินเขาสแปร์โร่- 

ชมละครสัตว์-จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-หอนาฬิกาซาวิเออร์-ห้างกุม-สถานีรถไฟใต้

ดิน-น่ังรถไฟความเร็วสูง Sapsan-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส- 

พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-ป้อมปีเตอร์และปอล- 

พระราชวังนิโคลัส-โบสถ์หยดเลือด-ช้อปปิง้ถนนเนฟสกี ้

 
เดินทาง  
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วันแรก  กรุงเทพฯ - อิสตันบูล 

18.00 น คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Turkish Airlines เจ้าหน้าที่

คอยต้อนรับอ านวยความสะดวก 

21.45 น. เดินทางสู่อิสตันบูลโดยสายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 65 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง) 

วันที่สอง  อิสตันบูล – มอสโคว ์-เนินเขาสแปร์โร่-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - IZMAILOVSKY SOUVENIR 
MARKET-ถนนอารบัต 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล Transit TK413 

07.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินเตอร์กิซแอร์ไลนเ์ที่ยวบิน TK 413 

10.45 น. เดินทางถึง สนามบินวนูโคโว ประเทศรัสเซีย  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.)  

น าท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรน าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ แวะน าท่านเก็บภาพ

ประทับใจ ณ เนินเขาสแปร์โร่ เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของมอสโคว์ได้ทั้งเมือง 

โดยเฉพาะตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน รวมทั้งตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ มหาวิทยาลัยที่

เก่าแก่ของรัสเซีย มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง เป็นโบสถ์ Orthodox ที่สูง

ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามอสโก สร้างข้ึนเพื่อเป็นการ

ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้รัสเซียรบชนะฝร่ังเศสในสงครามได้ 

ต่อมาในสมัยของสตาลิน มีการล้มล้างศาสนา จึงท าลายทิ้ง

เพื่ อส ร้างเป็นพระราชวั งโซเวี ยต แต่พอดี เ ข้าสู่ ช่ ว ง

สงครามโลกคร้ังที่ 2 เลยสร้างได้แค่ฐาน ต่อมาครุสซอฟข้ึน

ปกครอง ก็ถูกดัดแปลงให้เป็นสระว่ายน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

และในท้ายที่สุดปี 1990 มีการระดมทุนสร้างมหาวิหารข้ึนมา

ใหม่จากเงินบริจาคของประชาชน ดังน้ันที่น่ีจึงเป็นที่รักและ

ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ถูกใช้เป็นสถานที่หลักในการ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา น าท่านสู่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกล้กับ 

Izmailovo Royal Estate จึงเป็นที่มา ของชื่อ Izmailovsky ที่เป็นชื่อของตลาดนัดแห่งน้ี น่ันเอง ของที่

ระลึกจากรัสเซียที่น่าซ้ือหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็นชั้นๆ

จากตัวใหญ่ไปจนเล็ก  

จากน้ันน าท่านสู่ ถนนอารบัต เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น 

ร้านค้าของที่ระลึก ร้านน่ังเล่น และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิด

หมวกอีกด้วย 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ได้เวลาอันสมควรน่าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ัก Holiday Inn Hotel Seligerskaya หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม  สถานีรถไฟใต้ดิน -พระราชวังเครมลิน – พิพธิภณัฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสวิหาร - จัตุรัสแดง – วิหาร

เซนต์บาซลิ - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - สุสานเลนิน - ชมละครสัตว ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่สถานีรถไฟใต้ดิน ดูความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ 

ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม การ

ตกแต่งของแต่ละสถานีมีความสวยงามแตกต่างกันด้วย

ประติมากรรม โคมไฟระย้า เคร่ืองแก้ว หินแกรนิต และหินอ่อน 

น่ังรถไฟไปชมสถานีต่างๆ จากน้ันน าท่านสู่ พระราชวังเครม

ลิน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ ามอสโคว์ และแม่น้ าเนกลินนายา มี

รูปร่างเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากัน สร้างข้ึนเพื่อเป็นที่

ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทกุพระองค ์จนกระทั่งสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ทรงย้ายเมือง

หลวงไปอยู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จนเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์จึงได้ย้าย

เมืองหลวงกลับมา เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เร่ิมก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์

ที่1 เพื่อเป็นที่เก็บของสะสมของเจ้าชายมัสโควี ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เก็บของ

สะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14-20 และนับเป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ



 

 

รวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ (อีกสองแห่งอยู่ที่อังกฤษ และอิหร่าน) ตัวอย่าง

สิ่งของที่จัดแสดงได้แก่ ฟาแบร์เช่-ไข่อีสเตอร์ ท าจากโลหะมีค่าหรือหินแข็งตกแต่งด้วยอัญมณีและการ

ลงยา ถือกันว่าเป็นงานอัญมณีชั้นหน่ึง และไข่ฟาแบร์เช่ ของราชวงศ์รัสเซียถือว่าเป็นกลุ่มงานศิลปะชิ้น

เอกที่ได้รับการจ้างชิ้นสุดท้าย บัลลังก์เพชร-เป็นของพระเจ้าอเล็กซิส โรมานอฟ (พระบิดาของพระเจ้าปี

เตอร์มหาราช) สร้างในปีค.ศ.1613 ประกอบด้วยเพชร 999 เม็ด มงกุฏโมนามาค-เป็นของเจ้าชายแห่ง

จักรวรรดิไบเซนไทน์ พระนามว่า คอนสแตนติน โมโนมาคุส ท าตั้งแต่ปีค.ศ.1547 และถือเป็นธรรมเนียม

ปฏิบัติของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ที่ต้องใช้สวมตอนท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วยคทาและ

ลูกโลก ราชรถของพระเจ้าบอริส โกดูนอฟ-ได้รับเป็นเคร่ืองบรรณาการมาจากเจมส์ที่ 1 แห่งราชวงศ์

อังกฤษในปีค.ศ.1603 ท าจากไม้โอ๊กแกะสลัก ล้อไม่สามารถเลี้ยวได้ จากนั้นชม จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับ

โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์ส่วนตัวของพระเจ้าซาร์ โบสถ์อาร์คแอนเจน ไมเคิล ที่เก็บพระศพของพระเจ้า

ซาร์และเจ้าชายทั้งหมด   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ชม จัตุรัสแดง เวทีของเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์

รัสเซีย สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรม

ต่างๆ ที่อยู่รายรอบจัตุรัสแดง ได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล  สร้าง

ในสมัยพระเจ้าอีวานที่4จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ 

มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนักท่องเที่ยวเรียกกัน

ว่า โบสถ์ลูกกวาด หอนาฬิกาซาวิเออร์ เป็นศิลปะแบบโกธิค 

บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท ามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน 

ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เป็นสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่ของเมือง สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1895 สุสานเลนิน เป็นที่เก็บศพของเลนิน สร้างด้วยหินอ่อนสีแดง 

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านชม เซอร์คัส การแสดงของสัตว์แสนรู้ มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการ

ถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ มีขายของที่ระลึก ขนม และไอศกรีมได้เวลาอันสมควร 

 น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Hotel Seligerskaya หรือเทียบเท่า  

วันที่สี่   มอสโคว-์รถไฟความเร็วสงู Sapsan -เซนปีเตอร์เบร์ิก- ปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูร้อน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan ที่ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง 

นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ได้รับการขนานนามว่า หน้าต่างของยุโรป เน่ืองจากเป็นเมืองที่แสนสวยงาม มี

ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม ประดุจเพชรน้ าเอกของทวีปยุโรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

เดินทางสู่ ปีเตอร์ฮอฟ เมืองทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ น าท่านชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวา

เรส ซ่ึงพระต าหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซีย ใช้เพื่อพักผ่อน

และล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วย

พระราชวัง น้ าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหนึ่งในบรรดา

สุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ าพุที่ลดหลั่นกัน

ถึง 27 ขั้น เปรียบเสมือนแสดงความยินดีต่อชัยชนะและยก

ย่องในความกล้าหาญของทหารชาวรัสเซียและทหารเรืออัน

ยิ่งใหญ่ น้ าพุตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 255 ชิ้น มีน้ าพุใหญ่ที่สุด

และรูปปั้นแซมซันก าลังง้างปากสิงโตที่มีชื่อเสียง สูง 21 

เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะ

เหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา น าท่าน เข้าชมภายในพระราชวัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้อง

พักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นร าที่หรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบารอค ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่

ที่สุดในพระราชวัง ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจ านวน 368 รูป 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ัก Dosteyevski St.Petersburg Hotel หรือเทียบเท่า  

 
 
 



 

 

 

วันที่ห้า  พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพธิภณัฑเ์ฮอร์มเิทจ – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังนิ
โคลัส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู ่พุชกิ้น หรือที่รู้จักในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเป็นที่พักในฤดูร้อนของราชวงศ์ที่สวยงาม และเป็นบ้าน

ที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์ เป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ คือ 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกจับตัวจากกลุ่มของคณะปฏิวัติ 

กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ์

โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี น าท่านเข้าชม พระราชวัง

แคทเธอรีน ที่เร่ิมสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชให้เป็นที่

พักผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้

พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งท าให้พระราชวังหรูหรา

มากข้ึนและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมข้ึน

อีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้อง

โถงใหญ่ เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo 

Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจก เทียน ปิดทอง

อร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอค ห้องอ าพัน เป็นห้องที่มีความสวยงามที่สุดไม่ควรพลาดชม ไม่ว่าจะเป็นผนัง

หรือรูปภาพประดับก็น าอ าพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค่ าสีเขียว ออกแบบโดย Charles Cameron 

เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะคลาสสิก ให้โทนสีสว่าง มีปูนปั้นแกะสลักซึ่งสวยงามมากตกแต่งอยู่ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) ซ่ึงประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลัง สร้างเชื่อมต่อ

กันท าให้พระราชวังมีเน้ือที่กว้างใหญ่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศรัสเซีย มีสิ่งของทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 

3 ล้านชิ้น เร่ิมข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรง

ซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องส าหรับ

เก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ข้ึน โดยพระนางเรียกห้องแสดง

ภาพนี้ว่าเฮอร์มิเทจ เมื่อพระนางสวรรคตในปีค.ศ.1796 ก็มี

ของสะสมอยู่มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 

3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสม

ต่อเน่ืองกันมากข้ึนเร่ือยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1852 พิพิธภัณฑ์ก็เปิดเป็นแห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ น าท่านสู่ ป้อมปีเตอร์

และปอล สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบ

บารอค ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้บนเกาะมี วิหารปีเตอร์และปอล เข้าชมด้านในซ่ึงเป็นที่เก็บพระศพของ

ราชวงศ์โรมานอฟ เร่ิมจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สดุทา้ยของราชวงศ์ พระเจ้านิ

โคลัสที่ 2 และครอบครัว จากน้ันผ่านชม พระราชวังนิโคลัส สร้างในปี ค.ศ.1853-1861 เพื่อถวายแด่

แกรนด์ดยุกนิโคเลย์ พระโอรสองค์ที่ 3 ของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ออกแบบโดย Andrey Stakenshneider 

ด้วยศิลปะแบบบารอคผสมคลาสสิก เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต พระราชวังก็กลายเป็นวิทยาลัย

ส าหรับสตรีชนชั้นสูง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระราชวังน้ีเปลี่ยนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน

การค้าท้องถิ่น จนกระทั่งปีค.ศ.1990 พระราชวังถูกปลุกให้มีชีวิตชีวาข้ึนอีกคร้ังด้วยการเปลี่ยนให้เป็น

สถานที่ท่องเที่ยว 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ัก Dosteyevski St.Petersburg Hotel หรือเทียบเท่า  

วันทีห่ก  โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถนนเนฟสกี-้สนามบิน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ โบสถ์หยดเลือด ซ่ึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้าง

ข้ึนบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระ

ชนม์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของ

รัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลักษณะ

รูปทรงคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่มอสโคว์ จากน้ันน าท่านเข้าชม 

มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด 



 

 

มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของที่ท าการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และถ่ายรูป

ที่ด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซ่ึงจะมีรูปปั้นแกะสลักของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้น

พระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อ านาจ และความยุติธรรม  

จากน้ันอิสระให้ท่านช้อปปิ้งบน ถนนเนฟสกี้ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่มีสถาปัตยกรรมที่

โดดเด่นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งสถานที่ตั้งของย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรง

ละคร โรงแรม 

 กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากน้ันได้เวลาอนัสมควรน่าท่านสู่สนามบนิ 

15.15 น.         เดินทางสู่อิสตันบูลโดยสายการบินเตอร์กซิแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 402  

18.15 น. ถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล Transit TK64 

20.10 น.  เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน TK64  

วันทีเ่จ็ด  สุวรรณภมูิ  

09.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

***หมายเหตุ รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้น้ีโดยค่านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก*** 
 

ก่าหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ราคาต่อท่าน 
 

ก่าหนดการเดินทาง ราคา/ บาท 

 
สิงหาคม 61 
18-24 ส.ค./ 25-31 ส.ค.  
 
กันยายน 61 
1-7 ก.ย. / 8-14 ก.ย. /15-21 ก.ย.   
22-28 ก.ย. / 29 ก.ย.-5 ต.ค. 
 
ตุลาคม 61 
6-12 ต.ค /27 ต.ค-2พ.ย  
 
พฤจิกายน 61 
3-9 พ.ย /10-16 พ.ย /17-23 พ.ย/ 24-30พ.ย  
 
ธันวาคม 61 
1-7 ธ.ค / 8-14 ธ.ค / 15-21 ธ.ค /22-28 ธ.ค 61 
 

 
 
 
 
 
 

57,300. - 

พักเด่ียวเพิ่ม 7,900. - 

 
* ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด้ * 

 



 

 

 

หมายเหตุ  

1.  ราคาน้ีส่าหรับผู้โดยสาร 25ท่านข้ึนไป หากผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

2.  ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 

อัตราค่าบริการน้ีรวม   

1.ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-มอสโคว์ / เซนต์ปีเตอร์เบอร์-อิสตันบูล-

กรุงเทพฯ)  

2.ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีประเทศรัสเซีย 

3.ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง     

4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  

5.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ  น้ าดื่มวันละ 1 ขวด  

6.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ    

7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท   

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1.   ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง  

2.   ภาษีต่างๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

3.   ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  

4.   ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน  

5.   ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ-ทิปไกด์ท้องถิ่น- หัวหน้าทัวร์ (60 USD/ท่าน/ทริป) 

6.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด โทรศัพท์-แฟกซ ์เคร่ืองดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ   

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมัดจ่าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจองส่วนที่เหลือทั้งหมดช่าระก่อนเดินทาง 

30 วัน  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงินทั้งหมดให้กับท่าน 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า

ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่

กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์

ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  

1.   การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันท่าการ มิฉะน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนเงินทั้งหมด 

2.   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้ไม่ถึงจ านวนอย่างน้อย   

15 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ  

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ

เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ   

4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู 

6. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่นอกเหนือการ 

ควบคุมของทางบริษัท หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ-หาย 

ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ  

7. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตรา ค่าน้ ามัน หรือ 

ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 



 

 

 
ข้อแนะน่าและแจ้งเพื่อทราบ   

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน 

เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง (ท่านที่พักเดี่ยวกรุณาช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม)   

 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้  

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. (โดยเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ จะเข้มงวด

ให้กระเป๋าไม่เกินใบละ 20 กก.เท่าน้ัน) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.  
 

โรงแรมและห้อง  

ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE 

ROOM) ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของห้องพัก และรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกต่างกัน ซ่ึงอาจจะ

ท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรืออาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป

จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ่ า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่าน้ันในกรณี

ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน  

กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม 

โลชั่น น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือข้ึน

เคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)  

หากท่านซ่ือสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้และ

ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด / Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสาย

การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หากน้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทาง

สายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได้ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง ( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + 

สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่า

มาตรฐานได้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

น้ าหนักส่วนเกินของกระเป๋า และสัมภาระที่มีล้อเลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะ 

 


