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จุดเดน่ของรายการทอ่งเที่ยวรสัเซียของเรา 

1. เราใชส้ายการบินแอรแ์อสตาน่า สายการบินประจาํชาติประเทศคาซคัสถาน สาย

การบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้ นอินเดีย จากการจดัอนัดบัของ

สกายแทร็ก 5ปีซอ้น 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ่งควา้รางวลั สายการ

บินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL 

ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจาํปี 2016 มาครอง  

2.  เราใชร้ร.4ดาวในทุกเมือง เน่ืองจากระดบัคุณภาพของรร.ในแต่ละ

ประเทศไมเ่ท่ากนั และการจดัอนัดบัดาวหรือระดบัคุณภาพ รร.ไทยดีกวา่ ฉะน้ันเราจึงตดัสินใจไม่คา้กาํไรเกิน

ควรดว้การใชร้ร.4ดาวในทุกเมือง เพ่ือใหคุ้ม้กบัเงินและเวลาท่ีท่านตอ้งเสียไป 

3.   อาหาร, เราพิถีพิถนั คดัสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในรา้นจีน ส่วนใหญ่รา้นอาหารจีนในรสัเซียจะเป็นอาหาร

จีนท่ีทาํจากชาวจีนทางเหนือซ่ึงรสชาติจะค่อนขา้งจืดและมนั แมสี้สนัจะน่ารปัปะทานแต่ไมไ่ดเ้ร่ืองฉะน้ันในทุกเมนู

ท่ีทวัรร์สัเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูท่ีท่านมัน่ใจไดว้่าถูกปากคนไทยมากท่ีสุดจากประสบการก์วา่สิบสิบปี แมก้ระทัง่

รา้นอาหารทุกรา้นทาํเลก็จะตอ้งอยูใ่นเสน้ทางท่องเท่ียวไมไ่กลกนัมากนัก เพ่ือจะไดไ้มเ่สียเวลาในการท่องเท่ียว 

อาหารรสัเซีย 

 เราพยายามคดัสรร อาหารท่ีใกลเ้คียง คนไทยทานได ้และมีการตอบรบัดีจากลกูทวัรค์นไทย ไมใ่ช่เน้นถูกเป็นหลกั

ทานและทานไมไ่ดเ้ลย 

4.   แถมตุ๊กตามาโทรชกา้ สญัลกัษ์ของฝากจากรสัเซียเพ่ือความเป็นสิริมงคล เพราะคนรสัเซียเช่ือเร่ืองดวงชะตามาก 

07.30 น. ★พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเ์ตอร ์ U14 – U16 ประต ู9 โดยสายการบิน AIR ASTANA พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ใหก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)   โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 

932 

 (16.30 น. แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน ASTANA)  

18.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)    โดยเท่ียวบินท่ี KC135 

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

หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

   นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ PETRODVORETS

หรือเปโตรควาเรสต ์ ตั้งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไมเ่หมือนใคร เกิดข้ึนจากราชา

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

วนัที่สอง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว  HERMITAGE  

                   MUSEUM –โบสถห์ยดเลือด - มหาวิหารเซนตไ์อแซค  (B/L/D)      
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ปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีช่ือวา่ฟรานเชสโก ราส

เทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้งสองทาํคนละส่วนในพระราชวงัน้ีโดยตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็นหน้าท่ีหลกั

ของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์

หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้ง

พระราชวงัอยา่งปราณีตเนน้การตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสี

น้ํามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน้ําพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระ

ตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก(ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่

ท่องเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

🚌 นําท่านเขา้สู่ พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั้ง

ประเทศรสัเซียและไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรชักาลท่ี 5 

พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทบัท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน 

ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มี

หอ้งมากถึง 1,050 หอ้งมากถึง 3 ลา้นช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน เมื่อเขา้ไปภายในจะตอ้งเอาเป้ 

เส้ือหนาว กระเป๋ากลอ้งถ่ายรปู สมัภาระใหญ่ๆ ฝากไวย้งัเจา้หนา้ท่ี (ในกรณี พระราชวงั Hermitage 

ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

🚌 นําท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆวา่ โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในปี 1881หลงัเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์สองถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูก้่อการรา้ยบุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ระองคต่์อไปจึงสรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นเป็นอนุสรณ์เป็นโบสถอ์นังดงามท่ี

อยูข่า้งคลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ้ นตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3” เพ่ือเป็นอนุสรณแ์ด่

พระบิดาคือ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2” ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณท่ีสรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นยอดของ

โบสถม์ีความสงู 81 ม.ตามปี ค.ศ.1881 ท่ีส้ินพระชนม ์ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คนและใช้

เวลาสรา้งยาวนานกวา่ 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก” ท่ีมีความละเอียด ประณีต 

งดงาม โดยใชหิ้นอ่อนหลากสี ประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบ

โบสถท์รงหวัหอม   

🚌 นําท่านชมภายในมหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ. 1712 

โดยมีโดมทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดาซ่ึงต่อมาไดร้บัการ

ปรบัปรุงเป็นโบสถหิ์น และถูกสรา้งใหมอ่ยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ีปรารถนาจะให้

วิหารแห่งน้ีเป็นวิหารท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกพระองคจึ์งทุ่มเททั้งกาํลงัคนและกาํลงัทรพัยอ์ยา่ง

มหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องคาํแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหิน

อ่อน,และมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง 40 ปี (ในกรณี วิหาร St.Isaac's ปิด ทาง

ทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทนกรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

🚌 นําท่านชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

St Petersburg สรา้งในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดนดว้ยศิลปะแบบบารอกเพ่ือ

ใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกรานตั้งอยูบ่นเกาะวาซิลเยฟสก้ี(Vasilievsky Island) 

ลกัษณะเป็นรปูทรงหกเหล่ียมกาํแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-

Paul-Fortress)เร่ิมสรา้งข้ึนเมื่อปีค.ศ 1712 ดว้ยการออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จใน

วนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งช่ือวิหารแห่งน้ีเพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอรแ์ละนักบุญปอลดเ์พ่ือ

เป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสงูของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีสงูท่ีสุดของ

เมืองและหา้มสรา้งส่ิงก่อสรา้งใดสูงกวา่ ภายในทาํการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซ่ึงนับวา่แตกต่างกบั

โบสถค์ริสตอ์อรโ์ทดอกซท์ัว่ไปและวิหารแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟเร่ิมตน้จากพระ

เจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รกจนกระทัง่ถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ(์ในกรณี St.Peter and Paul 

ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทนกรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

🚌 นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  15.00–18.45 น. ออกเดินทางโดยรถไฟด่วนSAPSAN 

EXPRESS TRAIN  

จากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ – สู่มอสโคว(์ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกับ

เจา้หนา้ที่หรือหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท่้านไดเ้ต็มอ่ิมกบัการเดินชมถนนอารบตั (ARABAT STREET) ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่

ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยูข่องชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภต่์อมาในสมยัสหภาพโซเวียต 

ถนนอารบตัเป็นยา่นท่ีพกัของสมาชิกระดบัสงูของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนน

คนเดินท่ีมช่ืีอเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกรรา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟ  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์- SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว ์                         

                   ถนนอารบตั                                                        (B/L/D)     
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

🚌 นําท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์หรือเนินเขานกกระจอกเป็นบริเวณท่ีมองเห็น

ทัศนียภาพของนครมอสโควท่ีอยู่เบ้ืองล่างไดโ้ดยทั้งหมดจึงทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต

เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั

มอสโคว  

ชมความสวยงามของอาคารหลกัของกรุงมอสโกมหาวิทยาลยัรฐั ในฮิลสแ์ปรโ์รวเ์ป้นมหาวิทยาลยัท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย ไดร้บัการก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟนักวิชาการรสัเซียใน

ช่วงเวลาน้ันมหาวิทยาลยัท่ีไดร้บัการตั้งช่ือตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโควท่ี

คู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงานรวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศ

ของมอสโควจากน้ันนําท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดย

มกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียง

ป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโควตามความเช่ือของชาวรสัเซียเครมลินคือท่ี

สถิตยข์องพระเจา้ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีสาํคญัหลายแห่ง เช่น สภา

คองเกรสวิหารต่างๆหอระฆงัของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย (ในกรณี พระราชวงัเค

รมลินปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

🚌 เดินทางสู่ พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร์ ท่ีอยู่ในบริเวณพระราชวงัเครมลินพิพิธภัณฑ์น้ีเป็น

สถานท่ีเก็บสมบติัลํ้าค่ากวา่ 4,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บ

ในสมรภมูิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดไูดย้ากยิ่ง 

จากน้ัน ชม โบสถอ์สัสัมชัญ (ASSUMPTION)วิหารหลวงท่ี

เก่าแก่สําคัญและใหญ่ท่ีสุดในเครมลินโดยสรา้งทับลงบน

โบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก 

ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจา้อีวานและ ชมระฆัง

ยกัษท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก(หมายเหต:ุ จาํกดัรอบเวลาในการ

เขา้ชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านั้นคือ 10.00, 12.00, 

14.30, 16.30 น.ดงันั้นกรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายอย่าง

เคร่งครดั)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านเขา้สู่บริเวณ จตัุรัสแดง “Red 

Square” หวัใจของกรุงมอสโคว(์Moscow)  

** เน่ืองจากจตัรุสัแดงเป็นสถานที่ที่ใชใ้นการ

ประกอบพิธีสาํคัญต่างๆ และทางประเทศ

รสัเซียไม่ไดมี้กาํหนดการที่แน่นอนหากกรณีที่

วนัที่สี ่  ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล  -พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร-์ โบสถ ์

                  อสัสมัชญั –จตัรุสัแดง -มหาวิหารเซนตบ์าซิล –กุม                      (B/L/D)                               
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ปิดถนนและปิดจตัรุสัแดงไม่สามารถเขา้ไปถ่ายภาพใกล้ๆ ไดถื้อว่าเป็นเหตสุุดวิสยั ทางเรา

จะนาํท่านไปสถานที่อ่ืนเป็นการทดแทน*** ถ่ายภาพหนา้ จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็น

สถานท่ีสาํคญัตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรสัท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนิน

ศาสดาของประเทศสงัคมนิยมสรา้งดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อนนับลา้นช้ินตอกลงบนพ้ืนจนกลายเป็น

ลานหินโมเสกเป็นพ้ืนท่ีลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจัตุรัสแดงน้ันเป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซีย 

สงัเกตุไดจ้ากท่ีพ้ืนถนนจะมีสญัลกัษณ์เป็นวงกลมและภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืน

กลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปด้านหลงัเพ่ืออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีก

ครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังาน

สาํคัญๆ ต่างๆของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมยับริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆรายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย  

                   🚌 นําท่านถ่ายรปูดา้นหนา้คู่กบัเป็นที่ระลึก ณ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL)  

(ในกรณีมหาวิหารเซ็นตบ์าซิลปิดทางทัวร์จะจัดหา

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทนกรุณาตรวจสอบกับ

หวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)สถาปัตยกรรมท่ีกลายเป็นสญัลกัษณ์

สาํคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูป

หัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างามขนาบขา้งดว้ย

กาํแพงเครมลินสรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the 

Terrible)เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนือกองทพั

ของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูก

ปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปีและออกแบบโดยสถาปนิกปอสนิกยาคอฟเลฟ (PostnikYakovlev) ดว้ย

ความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทาํใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความ

งดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีคําสัง่ใหปู้นบาํเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้ง

สองเพ่ือไมใ่หส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกว่าน้ีไดอี้กการกระทาํในครั้งน้ันของพระเจา้อีวาน

ท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหดน้ันเอง  

🚌นําท่านชมสถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการรบัชม

สถานี METRO ของการเดินทางวนันั้นๆ สถานีรถไฟ

ใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้ับการยกย่อง

จากทัว่โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดใน

โลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกนัใน

สมัยสงครามโลกครั้ ง ท่ี  2  สถานีรถไฟใต้ดินได้

กลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ี

แข็งแรงรวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 

10 เมตร และบางสถานียังเป็นท่ีบัญชาการระหว่าง

สงครามอีกดว้ย ในปัจจุบันรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 

260 ก.ม. หลงัจากน้ัน ใหทุ้กท่านไดอิ้สระ กบั การชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้กุม GUMซ่ึงเป็นหา้งท่ีเก่าแก่

ท่ี สุดในกรุงมอสโกแต่มี ช่ือเสียงในเร่ืองของสินค้าอันมีให้เ ลือกซ้ือกันอย่างหลากหลายชนิด 

หา้งสรรพสินคา้กุมหรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ีหา้งสรรพสินคา้กุมก่อสรา้ง
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ขึ้ นในปี ค.ศ.1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง8ชั้น มีรา้นคา้

เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง200 รา้นคา้ดว้ยกนัแต่สินคา้ท่ีน่ี

อาจจะมีทั้งรูปลกัษณ์ ภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีสาํคญัตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่าน

จตุรัสแดงหา้งสรรพสินคา้กูม มีการจําหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผา้ ของใชใ้น

ครวัเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมียี่หอ้ เคร่ืองสาํอางค ์น้ําหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือก

กนัอยา่งหลากหลายทีเดียว     

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

🚌 นําท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของสตัวแสนรูม้ายากลกายกรรมไต่ลวดและการ

แสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพการแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่ง

พกัจะมีบริการ ถ่ายรปูกบัสตัวต่์างๆ จากน้ัน นําท่านกลบัสู่ท่ีพกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งด        

                               หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้   นาํท่านอาํลาเมืองมอสโคว ์ เดินทางสู่สนามบิน  

09.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอสโคว ์(SVO) สู่สนามบิน ASTANA 

โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC872 

16.35 น.  ถึงสนามบิน ASTANA(รอเปล่ียนเครื่อง)  

01.00 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931 

08.55 น.  ★ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  

 

 

ในกรณทีีผู้่โดยสาร มไีฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วข้องกบัวนัเดินทางทีท่่านได้ทาํ
การจองไว้กบัทางบริษทัฯ กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิ

ข้อผดิพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้   มอสโคว ์– ASTANA 

 

วนัที่หก กรุงเทพ ฯ 
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** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการนาํเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรอืต ํา่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

  อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

25-30 ม.ค.62 44,999 44,999 44,999 6,500 

07-12 ก.พ.62 46,555 46,555 46,555 6,500 

09-14 ก.พ.62 

16-21 ก.พ.62 

09-14 มี.ค.62 

16-21 มี.ค.62 

22-27 มี.ค.62 

23-28 มี.ค.62 

45,555 45,555 45,555 6,500 

30 มี.ค.-04 เม.ย.62 

04-09 เม.ย.62 
46,555 46,555 46,555 6,500 

11-16 เม.ย.62 

12-17 เม.ย.62 

13-18 เม.ย.62 

50,999 50,999 50,999 7,000 

20-25 เม.ย.62 45,999 45,999 45,999 6,500 
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : สาํรองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ชาํระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

หมายเหต ุ**บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเ้ดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน*** 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไม่สามารถ

แจง้ได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 

โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั  

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้านเปิด 

หอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินแอรเ์อสตาน่า ใหท่้านละ 1 ใบน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ น

เคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ –แอสตาน่า -  เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ // มอสโคว ์– แอสตาน่า - กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER  - MOSCOW  

แจกน้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด 

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

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอบิุติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้า่สินไหม 

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 3  เหรีญ USD /ท่าน X 5 วนั =15 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 เหรียญ USD/ท่าน X 5 วนั= 10USD 
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ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X6วนั =18 USD 

รวมทิป  43 USD /ท่าน/ทริป 

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยนิดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ใหเ้จา้หน้าท่ีของ

บริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิก

การเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์

ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หน้างานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ

ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คนต่างดา้วท่ี

พาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ ยเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไมวา่กรณีใด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และเมื่อตัว๋ออก

มาแลว้ จะไม่สามารถ เปล่ียนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

 

 
   

   


