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FALL IN LOVE WITH RUSSIA 
มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8 วัน 5 คืน 

เดนิทาง มนีาคม – มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง  56,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ  
20.30 น. 

 
23.30 น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบินเตอรกิ์ช แอร์
ไลนไ์ทย โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ TK 69 

วันที ่2 
อิสตันบูล - มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์
- ถนนอารบัต 

06.25 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับลู รอเปลีย่นเครือ่ง 
***คณะออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 23.00 และเดินทางถึงเวลา 05.20 น. *** 

09.35 น.  ออกเดินทางตอ่ไปยงักรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK413 
***คณะออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 07.50 น. และเดินทางถึงกรุงมอสโควเ์วลา 10.40 น. *** 

12.40 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผา่นขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ น าทา่นเดินทางสูก่รุงมอสโควเ์มืองหลวงของประเทศรสัเซีย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ไดท้ัง้เมืองและ

สามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตกึที่สรา้งในสมยัสตาลิน น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์ถือไดว้่ามีความสวยงามมาก
ที่สดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินมีจดุเริม่ตน้
มาจากช่วง แรกสดุที่สตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้  าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่น  ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็น

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. อิสตนับลู - มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– สถานีรถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์- ถนนอารบตั 

วนัท่ี 3. มอสโคว ์– ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลีทรนิิตี ้– โบสถอ์สัสมัชญั - พิพิธภณัฑอ์วกาศ – 
            รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรือแมน่ า้ใจกลางกรุงมอสโคว ์
วนัท่ี 4. มอสโคว ์– วิหารเซนตซ์าเวียร ์– จตัรุสัแดง – หา้งกมุ – พระราชวงัเครมลิน - ละครสตัว ์–  

            นั่งรถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาสสูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บริก์   

วนัท่ี 5. นครเซนตปี์เตอรเ์บริก์ - พระราชวงัแคทเธอรีน – พิพิธภณัทเ์ฮอมิเทจ - ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั  

วนัท่ี 6. เมืองปีเตอรฮ์อฟ - ชมปอ้มปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พิพิธภณัฑเ์รือรบออโรรา่ – ถนนเนฟสกี ้ 

วนัท่ี 7.  โบสถห์ยดเลือด - Outlet – สนามบนิ 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ  
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ลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูป
ของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลกันนูต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก จากนัน้น าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็น
ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นค้าของที่ระลกึ รา้นนั่งเลน่ รา้นอาหารมากมาย และยงั
มีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน และศิลปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอีกดว้ย 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่3 
มอสโคว ์– ซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้– โบสถอ์ัสสัมชัญ - พพิิธภัณฑ์
อวกาศ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางสูเ่มืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็นที่ตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่
ที่สดุและเก่าแก่ที่สดุ ในคริสตศ์ตวรรษที่ 14-17  เป็นที่แสวงบญุท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้ง
เพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รก
ของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนกับญุเซอรเ์จียสท่ี
ภายในบรรจกุระดกูของทา่น ประชาชนที่ศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ ชมโบสถอ์ัสสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) โบสถท์ี่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหาร
อสัสมัชญัที่จตรุสัวิหารแหง่เคลมลิน  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมยัพระเจา้ปี
เตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนกับญุ มีแท่นส าหรบัประกอบพิธีของพระสงัฆราชและที่ส  าหรบันกัรอ้งน าสวด หอระฆงั 
สรา้งในสมยัของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงัที่จตัรุสัวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ที่นี่สงูกวา่ชม
บ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel Over the Well)  ที่ซมึขึน้มาเองตามธรรมชาติ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย จากนัน้น าทา่นเข้าชมพิพิธภณัฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ ยาน
อวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภณัฑแ์ห่งนี ้จะจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ จกัรวาล ระบบสรุิยะ เทคโนโลยี 
และสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวขอ้งกบัอวกาศของรสัเซีย พรอ้มดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละการพฒันาของการเดินทางขึน้สูอ่วกาศและดวง
จนัทรต์ัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั สิง่จดัแสดงตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นกอ้นหินจากดวงจนัทร ์ชดุอวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้สนุขัที่
เคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตาม
แม่น ้า Moskva ดื่มด ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆ 
ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ า้เป็นอีกหนึง่ประสบการณท์ี่นา่ประทบัใจ  

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 
มอสโคว ์– วิหารเซนตซ์าเวยีร ์– จัตุรัสแดง – ห้างกุม – พระราชวังเครม
ลิน - ละครสัตว ์- น่ังรถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาสสู่นครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่

ใหญ่ที่สดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์หง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี่ 
1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณส์ าคญัใน
ประวตัิศาสตรข์องรสัเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษที่ 17 
ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีใ้ชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วันชาติ วนัแรงงาน และวนัที่ระลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 
บริเวณโดยรอบของจตัรุสัแดงเป็นที่ตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) 
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง น า้หอมต่างๆ
มากมาย ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย น าทา่นเขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้
ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมของรฐับาลและที่รบัรองแขกระดบัประมุขของ
ประเทศ น าท่านสูจ่ตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้
ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ี่ส  าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที่ส  าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซาร์
ทกุพระองค ์จากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารส์รา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที่สดุในโลกเพื่อน าไปตดิ
บนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหวา่งการหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ี่มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที่สดุ
ในโลกที่ยงัไมเ่คยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซน์ า้หนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้
ชมดา้นใน) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี่ ไม่ควรพลาด เช่น สนุขั ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล 
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที 
และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกบัสตัวต์่างๆ และมีของที่ระลึกดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่ง
บางครัง้การงดการแสดงไมม่ีการแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

 น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่นครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์  (St.petersburg)  
น าท่านน่ังรถไฟจากมอสโควส์ูน่ครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์  ด้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาส (First class) ***การเดินทาง
โดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร ซ่ึงท่าน
จ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าที่อาจจะสูญหายได้*** 
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วันที ่5 
นครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ - พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณทเ์ฮอมิเทจ - 
ชมระบ าพืน้เมอืง ณ พระราชวังนิโคลัส  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 เดินทางถึงนครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์  จากนัน้เดินทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรอื เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทบั

ในฤดรูอ้นของราชวงศ ์และมีเหตกุารณส์ าคญัเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นิโคลสัที่ 2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศ์
ถกูควบคมุตวัจากกลุม่ของ คณะปฏิวตัิ ซึง่กลายเป็นประวตัิศาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมืองพชุกิน้และราชวงศ ์โรมานอฟที่ยาวนาน
กวา่ 200 ปี น าเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพชุกิน้วิลเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรม
ผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลั่ง
ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  ที่ทกุท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระใหท้่านเดิน
ชมสวนอนัรม่รืน่งดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เขา้ชมพิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล า้คา่ของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขียน

ของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลโีอนาโด ดาวินซี่, ปีกสัโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะที่สวยที่สดุและใหญ่
ที่สดุของโลกแหง่หนึง่  น าทา่นตอ่ไปยงั ถนนช้อปปิงเนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็น
ถนนยา่นการคา้สายหลกัในเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของที่ระลกึ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ที่มีช่ือเสยีงในการแสดง การ
เตน้ร  า การรอ้งเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนกุสนาน และประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมี
บรกิารอาหารวา่ง อาทิเช่น ไขป่ลาคารเ์วียร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 

ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 
เมืองปีเตอรฮ์อฟ - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – 
พพิธิภณัฑเ์รือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี ้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางสูเ่มืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof Palace) ที่สรา้งขึน้

ในสมยัพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระต าหนกัที่ไดช่ื้อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัที่งดงามโดดเด่นดว้ยอุทยาน
น ้าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปป้ันสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้ว ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับ
ประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง หอ้งหบัตา่งๆ ภายในพระราชวงัประดบัดว้ยทองค าอรา่มเรอืงพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงาม
เก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวตัิศาสตรจ์นมิอาจประเมินค่าได ้ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน า้พุอนั
ตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายในฝรั่งเศส 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นที่คมุขงันกัโทษทางการเมืองเป็นป้อม

ปราการที่สรา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ปัจจุบนัใชเ้ป็นสสุานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ ์โรมานอฟทกุ
พระองค ์ จากนัน้น าเขา้ชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สดุ และใหญ่
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เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ทิธ์ิแหง่นีเ้ป็นท่ีนบัถือของชาวเมอืง
อยา่งมาก เนื่องจากครัง้หนึง่ตวัเมืองถกูถลม่ดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัง้เมือง แตม่หาวิหารเซนตไ์อแซคแหง่นี ้น า
ท่านถ่ายรูปกบัพิพิธภัณฑเ์รือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวตัิศาสตร-์ของรสัเซียที่ ที่มีประวตัิยาวนานรวมถึงการ
ผา่นช่วงการปฏิวตัิการเปลีย่นแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสตใ์นปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี ค.ศ. 
1941-1945 ดว้ย น าท่านตอ่ไปยงั ถนนชอ้ปป้ิงถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็น
ถนนยา่นการคา้สายหลกัในเซนตปี์เตอรเ์บิรก์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของที่ระลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 โบสถห์ยดเลือด - Outlet – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรา้งขึน้บนบริเวณที่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 2 ถกู
ลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี่ 3 ทรงสรา้งเพื่อเป็นอนสุรณแ์ดพ่ระบิดา น าท่านเดินทางสู ่Outlet Village Pulkovo 
อิสระใหท้่านเลือกซือ้ของที่เอาทเ์ล็ทซึ่งรวมรา้นคา้แบรนดด์งัมากมายกวา่ 40 รา้นคา้ชัน้น ามากมาย อาทิเช่นADIDAS BOSS 
FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&COSAMSONITE ฯลฯ 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางเขา้สูส่นามบิน 

16.05 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงอิสตลับลูโดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK402 
***คณะออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 15.15 น. และเดินทางถึงกรุงอิสตลับลูเวลา 18.45 น. *** 

19.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตลับลู รอเปลีย่นเครือ่ง 
20.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK64 

***คณะออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯเวลา 09.50 น.ของวนัท่ี 8 *** 
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วันที ่8   กรุงเทพฯ 
10.15 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

ราคาแนะน าเพยีง  
FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

8 วัน 5 คนื  โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตัว๋ 

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 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
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4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก. และมากกวา่ 1 ชิน้ ส าหรบัเที่ยวบินระหวา่งประเทศ และ
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คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 23 กก. และมากกวา่ 1 ชิน้ ,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (36 ดอลลา่รส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ดอลลา่รส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่
ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


