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จดุเด่นของรายการทอ่งเที่ยวรสัเซียของเรา 

1. เราใชส้ายการบินแอรแ์อสตาน่า สายการบินประจ าชาติประเทศคาซคัสถาน สายการบินที่ดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียกลาง

และภาคพื้ นอินเดีย จากการจดัอนัดบัของสกายแทร็ก 5ปีซอ้น 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ้ งควา้รางวลั สาย

การบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก 

ประจ าปี 2016 มาครอง  

2.  เราใชร้ร.4ดาวในทุกเมือง เน่ืองจากระดบัคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากนั และการจดัอนัดบัดาวหรือระดบั

คุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะน้ันเราจึงตดัสินใจไม่คา้ก าไรเกินควรดว้การใชร้ร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อใหคุ้ม้กบัเงินและเวลา

ท่ีท่านตอ้งเสียไป 

3.   อาหาร, เราพิถีพิถนั คดัสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในรา้นจีน ส่วนใหญ่รา้นอาหารจีนในรสัเซียจะเป็นอาหารจีนท่ี

ท าจากชาวจีนทางเหนือซ่ึงรสชาติจะค่อนขา้งจืดและมนั แมสี้สนัจะน่ารปัปะทานแต่ไม่ไดเ้ร่ืองฉะน้ันในทุกเมนูท่ีทวัร์

รสัเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูท่ีท่านมัน่ใจไดว้่าถูกปากคนไทยมากท่ีสุดจากประสบการก์ว่าสิบสิบปี แมก้ระทัง่รา้นอาหาร

ทุกรา้นท าเลก็จะตอ้งอยู่ในเสน้ทางท่องเท่ียวไม่ไกลกนัมากนัก เพื่อจะไดไ้ม่เสียเวลาในการท่องเท่ียว อาหารรสัเซีย 

 เราพยายามคดัสรร อาหารท่ีใกลเ้คียง คนไทยทานได ้และมีการตอบรบัดีจากลูกทวัรค์นไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลกัทาน

และทานไม่ไดเ้ลย 

4.   เราแถมตุก๊ตามาโทรชกา้ สญัลกัษ์ของฝากจากรสัเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรสัเซียเชื่อเร่ืองดวงชะตามาก 

 

 

07.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเ์ตอร ์ U14 – U16 ประต ู9 โดยสายการบิน AIR ASTANA เทีย่วบินที ่KC 932 พบกบัเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)   โดยสายการบิน AIR ASTANA เทีย่วบินที ่KC 932 

 (16.30 น. แวะเปลี่ยนเครือ่งทีส่นามบิน ALMATY)  

18.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)    โดยเท่ียวบินท่ี KC135 

20.40 น. เดินทางถึง สนามบิน Pulkovskoe, St Petersburg (LED)   หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ตรวจรบัสมัภาระ 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – อลัมาตี้  -  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์   (-/-/-) 
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  น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศประมาณ 1 ชัว่โมง เขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ 

PETERHOF มีอีกชื่อหน่ึงเรียกว่า PETRODVORETSหรอืเปโตรควาเรสต ์ ตั้งอยู่แทบชานเมืองของ เป็น

พระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร เกิดข้ึนจากราชาปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิต

โดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้งสองท าคนละส่วนในพระราชวงั

น้ีโดยตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็นหน้าท่ีหลกัของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์

"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 

ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงัอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไม้

แกะสลกัและภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงักย็งัมีสวนน ้าพุอนัตระการตาและสวน

พฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด 

ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานทีท่อ่งเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านเขา้สู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของทั้งประเทศ

รสัเซียและไทย เน่ืองจากในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 5 พระองคไ์ด้

เสด็จมาประทบัท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซาร์ในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 

หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีหอ้งมากถึง 

1,050 หอ้งมากถึง 3 ลา้นชิ้ น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน เมื่อเขา้ไปภายในจะตอ้งเอาเป้ เส้ือหนาว 

กระเป๋ากลอ้งถ่ายรูป สมัภาระใหญ่ๆ ฝากไวย้งัเจา้หน้าท่ี (ในกรณี พระราชวงั Hermitage ปิด ทางทวัรจ์ะ

จดัหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

น าท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) 
หรือเรือรสัเซียนาวี ไดช้ื่อว่าเป็นเรือรบท่ีเก่าแก่ที่สุดในรสัเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนท่ีรับใชช้าวรัสเซียมา

ยาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรสัเซียกบัญ่ีปุ่ นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 

วนัท่ีสอง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - HERMITAGE MUSEUM –เรือรบหลวง

ออโรร่า -  Bronze horseman     (B/L/D)                  
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รวมถึงใชย้ิงปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวท่ีเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก ในการปฏิวติัสงัคมนิยมท่ี

น าโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซารนิ์โคลสัท่ี 2 พรอ้มราชนิกุลคนอื่นๆ มายงัพิธีบรม
ราชาภิเษกรชักาลท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยน ้า 

 

น าท่านชมถ่ายรูปกบั  Bronze horseman statue peter greatเป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนครเซ็นตปี์เตอร์

สเบิร์ก ติดกบัแม่น ้าเนวา ดา้นหน้าของโบสถเ์ซ็นไอแซค ซ่ึงก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปี เตอร์มหา

ราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองคแ์รกที่ได ้ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne 

Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

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

โดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้ับการปรับปรุง

เป็นโบสถหิ์น และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ท่ีปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งน้ี

เป็นวิหารท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก พระองคจึ์งทุ่มเททั้งก าลงัคน และก าลังทรัพยอ์ย่างมหาศาล เฉพาะ

ยอดโดมใชท้องค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคท์

หลากสี ซ่ึงใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง 40 ปี (ในกรณี วิหาร St.Isaac's ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

น าท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในปี 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ีสอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ระองคต่์อไปจึงสรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นเป็นอนุสรณ ์เป็นโบสถอ์นังดงามท่ีอยู่

ขา้งคลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ้ นตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระ

บิดาคือ “พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2” ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณท่ีสรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นยอดของโบสถม์ี

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

วนัท่ีสาม เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค– โบสถห์ยดเลือด  - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์

ปอลด ์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN     (B/L/D)    
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ยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อน

หลากสี ประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

 

น าท่านชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

St Petersburg สรา้งในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช ้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลกัษณะ

เป็นรูปทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-

Fortress) เร่ิมสรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 

มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งช่ือวิหารแห่งน้ีเพื่อเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลดเ์พื่อเป็นการ

เผยแพร่ศาสนา ความสงูของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิง ก่อสรา้งท่ีสงูท่ีสุดของเมืองและ

หา้มสรา้งส่ิงก่อสรา้งใดสงูกว่า ภายในท าการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซ่ึงนับว่าแตกต่าง กบัโบสถค์ริสตอ์อร์

โทดอกซท์ัว่ไปและวิหารแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราช

เป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์(ในกรณี St.Peter and Paul ปิด ทางทวัรจ์ะ

จดัหาสถานทีท่่องเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

…………………………………. น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ – สู่มอสโคว ์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับ

เจา้หนา้ทีห่รอืหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั IZMAILOVO DELTA หรอืเทยีบเทา่ 
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เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็น

เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตย์ของพระเจา้ ปัจจุบัน

พระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และท่ีตั้งสถานท่ีส าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอ

ระฆังของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอื่นๆอีกมากมาย (ในกรณี พระราชวังเครมลินปิด ทางทัวรจ์ะ

จดัหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

 

เดินทางสู่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์ท่ีอยู่ในบริเวณพระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บ

สมบัติล ้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ 

เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง 

 

จากน้ัน ชม โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่ส าคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลินโดยสรา้ง

ทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที่มีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจา้

อีวานและ ชมระฆังยกัษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จ  ากัดรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวันละ 4 

รอบเทา่นั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดงันั้นกรุณาตรงตอ่เวลานัดหมายอยา่งเครง่ครดั)  

กลางวนั           รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมในการรบัชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวนันั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทัว่

โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกนั ในสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้ง

การก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย 

ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

 

น าท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นท่ีมา

ของชื่อ Izmailovsky ท่ีเป็นชื่อของตลาดนัดแห่งน้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรสัเซียท่ีน่าซ้ือหาก็มี ตุก๊ตาแม่ลูกดก 

วนัท่ีสี ่  มอสโคว ์-พระราชวงัเครมลิน – อารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ -  โบสถอ์สัสมัชญั - METRO 

- IZMAILOVSKY          (B/L/D) 
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เป็นตุก๊ตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั้นๆจากตวัใหญ่ไปจนเล็ก ในการซ้ือสินคา้จากรัสเซีย

ควรระวงัการซ้ือภาพวาดสีน ้ามนัเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่เกี่ยวขอ้งกบัศาสนาไวใ้หม้ากๆ 

เน่ืองจากว่ามีกฏหมายหา้มน าของเก่าเหล่าน้ีออกนอกประเทศรสัเซีย  

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทยีบเทา่  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเขา้สู่บริเวณ จตัรุสัแดง “Red Square” หวัใจของกรุงมอสโคว(์Moscow) ** เน่ืองจาก จตัุรสัแดง

เป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการประกอบพธิีส  าคญัต่างๆ และทางประเทศรสัเซียไม่ไดมี้ก าหนดการที่แน่นอน 

หากกรณี ทีปิ่ดถนนและปิดจตัรุสัแดงไม่สามารถเขา้ไปถ่ายภาพใกล้ๆ ได ้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย  ทาง

เราจะน าท่านไปสถานที่อื่นเป็นการทดแทน*** ถ่ายภาพหนา้ จตัุรัสแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็น

สถานท่ีส าคญัตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนิน

ศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นชิ้ นตอกลงบนพื้ นจนกลายเป็นลาน

หินโมเสกเป็นพื้ นท่ีลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรัสแดงน้ัน เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซีย สงัเกตุได้

จากท่ีพื้ นถนนจะมีสญัลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลม

น้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพื่ออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของ

จตุัรสัแดงน้ีมีพื้ นท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรัสเซีย

มาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น 

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย  

จากน้ันน าท่านเขา้ชม พรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ณ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) 

หน่ึง(ในกรณี มหาวิหารเซ็นต์บาซิลปิด ทางทัวรจ์ะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณา

ตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) สถาปัตยกรรมท่ีกลายเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรง

ท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดย

พระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมือง

คาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี  และออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก

วนัท่ีหา้ มอสโคว ์-จตัรุสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หา้งกุม– วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์– 

 ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล - ถนนอารบตั  - ละครสตัว ์    (B/L/D) 
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ยาคอฟเลฟ(PostnikYakovlev) ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อี

วานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสองเพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกว่าน้ีไดอ้ี กการ

กระท าในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหดน้ันเอง  

 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม)หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุง

มอสโก แต่มีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีก

สถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความ

สวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรับ

ใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายใน

และภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และที่ส าคญัตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม มีการ

จ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ที่มีชื่อมียี่หอ้ เคร่ืองส าอางค ์

น ้าหอม และสินคา้ที่เป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอย่างหลากหลายทีเดียว 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

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

1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร์ท่ี 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็น

เจา้ที่ทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาใน

ปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นขณะน้ันไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท้ิ์งเพื่อดดัแปลงเป็นสระว่ายน ้าท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมัติใหม้ีการก่อสรา้งวิหารขึ้ นมา

ใหม่ดว้ยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจ าลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารน้ีจึงกลับมายืนหยดัท่ี

เดิมอีกครั้งโดยสรา้งเสร็จสมบูรณ์และท าพิธีเมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารน้ีใชใ้นการ

ประกอบพิธีกรรมส าคญัระดบัชาติของรสัเซีย  

น าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล หรือเลนินฮิลส์  หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็น

ทศันียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยู่เบื้ องล่างไดโ้ดยทั้งหมด  จึงท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือก

เนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้ นท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว 

ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลส์แปร์โรว์ เป้นมหาวิทยาลัยท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ไดร้ับการก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียใน

ช่วงเวลาน้ัน มหาวิทยาลัยท่ีไดร้ับการตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวท่ีสวย ท่ีสุดในมอสโคว ท่ี

คู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของ

มอสโคว  
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จากน้ันใหท่้านไดเ้ต็มอิ่มกับการเดิน ชม ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่

ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภต่์อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนน

อารบตัเป็นย่านท่ีพกัของสมาชิกระดบัสงูของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินท่ี

มีชื่อเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟต่างๆ 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

       

น าท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของสตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด

โผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหว่างพกัจะมี

บริการ ถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะน าท่านชมบลัเล่ต ์หรือ ชมการ

แสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

 

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 

  

เชา้  น าทา่นอ าลาเมืองมอสโคว ์ เดินทางสู่สนามบิน  

10.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอสโคว (SVO) สู่สนามบินอสัตาน่า TSE  

โดยสายการบินแอรแ์อสตาน่า เทีย่วบินที ่KC894 

16.50 น.  ถึงสนามบิน อสัตาน่า TSE ประเทศคาซคัสถาน (รอเปลี่ยนเครือ่ง) 

 

20.10 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรแ์อสตาน่า เทีย่วบินที ่KC231 

04.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจด็  กรุงเทพ ฯ        

วนัท่ีหก  มอสโคว ์- อสัตาน่า    
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดียวเพิ่ม 

30 ธ.ค. – 5 ม.ค.61 54,888 บาท 53,888 บาท 51,888 บาท 7,500 บาท 

 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลกิการเดินทาง หรือ เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั 

หมายเหต ุ**บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีผู่เ้ดินทางต  า่กว่า 20 ทา่น*** 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ  า บรษิัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยทีเ่กิดขึ้ นจรงิ ณ วนันั้น ทีไ่ม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครือ่งบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จ  านวน บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั  
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ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

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

เปิดหอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

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

กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (Hand carry)น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-อลัมาตี้  //อลัมาตี้  -  เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ //เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์- มอส

โคว ์//มอสโคว ์-กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER- MOSCOW 

แจกน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด 

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

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหม 

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%ภาษีหกั  ณ ทีจ่า่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 

คา่ทปิไกดท์อ้งถ่ิน 3 ยูเอสดอลล่าร ์USD  X 6 วนั  = 18 USD 

ค่าทปิคนขบัรถทอ้งถ่ิน  2 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 6 วนั   = 12 USD 

ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ  3 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 7 วนั = 21 USD รวมทั้งหมด 51 USD ตอ่ทา่นค่ะ  

หมายเหต ุ

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 
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ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้ น

ในกรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ

ไมว่ากรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั 

และเมื่อตัว๋ออกมาแลว้ จะไม่สามารถ เปล่ียนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ทีเ่หลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เติม ** 

 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ทีเ่ก่ียวขอ้งกับวนัเดินทางทีท่า่นไดท้  าการ

จองไวก้บัทางบรษิัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผดิชอบทุกกรณี* 

 


