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จุดเดน่ของรายการทอ่งเที่ยวรสัเซียของเรา 

1. เราใชส้ายการบินแอรแ์อสตาน่า สายการบินประจ าชาติประเทศคาซคัสถาน สายการบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียกลาง

และภาคพ้ืนอินเดีย จากการจดัอนัดบัของสกายแทร็ก 5ปีซอ้น 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพ้ิงควา้รางวลั สาย

การบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก 

ประจ าปี 2016 มาครอง  

2.  เราใชร้ร.4ดาวในทุกเมือง เน่ืองจากระดบัคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไมเ่ท่ากนั และการจดัอนัดบัดาวหรือระดบั

คุณภาพ รร.ไทยดีกวา่ ฉะน้ันเราจึงตดัสินใจไม่คา้ก าไรเกินควรดว้การใชร้ร.4ดาวในทุกเมือง เพ่ือใหคุ้ม้กบัเงินและเวลา

ท่ีท่านตอ้งเสียไป 

3.   อาหาร, เราพิถีพิถนั คดัสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในรา้นจีน ส่วนใหญ่รา้นอาหารจีนในรสัเซียจะเป็นอาหารจีนท่ี

ท าจากชาวจีนทางเหนือซ่ึงรสชาติจะค่อนขา้งจืดและมนั แมสี้สนัจะน่ารปัปะทานแต่ไมไ่ดเ้ร่ืองฉะน้ันในทุกเมนูท่ีทวัร์

รสัเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูท่ีท่านมัน่ใจไดว้า่ถูกปากคนไทยมากท่ีสุดจากประสบการก์วา่สิบสิบปี แมก้ระทัง่รา้นอาหาร

ทุกรา้นท าเลก็จะตอ้งอยูใ่นเสน้ทางท่องเท่ียวไมไ่กลกนัมากนัก เพ่ือจะไดไ้มเ่สียเวลาในการท่องเท่ียว อาหารรสัเซีย 

 เราพยายามคดัสรร อาหารท่ีใกลเ้คียง คนไทยทานได ้และมีการตอบรบัดีจากลกูทวัรค์นไทย ไมใ่ช่เน้นถูกเป็นหลกัทาน

และทานไมไ่ดเ้ลย 

4.   เราแถมตุ๊กตามาโทรชกา้ สญัลกัษ์ของฝากจากรสัเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเช่ือเร่ืองดวงชะตามาก 

 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – อลัมาตี้  – มอสโคว ์       (-/-/-) 

วนัที่สอง   มอสโคว ์– จตัรุสัแดง– มหาวิหารเซนตบ์าซิล - หา้งสรรพสนิคา้กุม 

วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล – ถนนอารบตั – ละครสตัว ์  (B/L/D) 

วนัที่สาม        มอสโคว ์- พระราชวงัเคลมริน – อารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั – METRO-   

                    IZMAILOVSKY  MARKET              (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                         

วนัที่สี่  มอสโคว ์– เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ –มหาวิหารเซนตไ์อแซค – เรอืรบหลวงออโรรา่ – 

                  ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์                      (B/L/D)                                   

วนัที่หา้   เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ  -พระราชวงัฤดูหนาว – 

                   โบสถห์ยดเลือด                                                        (B/L/D) 
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วนัที่หก   เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – อลัมาตี้  (ALA)  (B/-/-) 

วนัที่เจ็ด    กรุงเทพฯ                                                                            

 

 

 

 

 

07.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเ์ตอร ์ U14 – U16 ประต ู9 โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC932 

พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

10.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโควโ์ดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC932 

 (16.35 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ALMATY)  

18.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว ์โดยเท่ียวบินท่ี KC875 

20.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านถ่ายภาพหน้า จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็น

จัตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บ

ศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรา้ง

ดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นช้ินตอกลง

บนพ้ืนจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพ้ืนท่ีลาน

กวา้ง ทางดา้นหน้าจัตุรัสแดงน้ัน เป็นท่ีตั้งของ

กิโลเมตรท่ีศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากท่ีพ้ืน

ถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายใน

วงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลาง

วงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไป

ดา้นหลงัเพ่ืออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกว ้าง 695 เมตร ยาว 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – อลัมาตี้  – มอสโคว ์       (-/-/-) 

วนัที่สอง   มอสโคว ์– จตัรุสัแดง– มหาวิหารเซนตบ์าซิล - หา้งสรรพสนิคา้กุม 

วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล – ถนนอารบตั – ละครสตัว ์  (B/L/D) 
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130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดง

ยังประกอบไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์

ประวติัศาสตรร์สัเซีย  

 

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

หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ีกลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม 

สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 ( Ivan the 

Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 

หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี   และออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิกยาคอฟเลฟ

(PostnikYakovlev) ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกันว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 

ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ย

การควกัดวงตาทั้งสองเพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกว่าน้ีไดอี้กการกระท าในครั้งน้ัน

ของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหดน้ันเอง  

 

                   หลงัจากน้ัน ใหทุ้กท่านไดอิ้สระ กบั การชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้กุม GUM  ซ่ึงเป็นหา้งท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุง

มอสโก แต่มีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อยา่งหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีก

สถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1895 มีความ

สวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง8ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรบั

ใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลกัษณ ์ภายในและ

ภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคัญตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดงหา้งสรรพสินคา้กูม มีการ

จ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมียี่หอ้ เคร่ืองส าอางค ์

น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว     

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

ชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร  ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1839 

ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพ่ือเป็นอนุสรณ์

แห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วย

ปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใช้

เวลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 

สตาลินผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะน้ันได้สัง่ให้ทุบ

โบสถ์ท้ิงเพ่ือดัดแปลงเป็นสระว่ายน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

จนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้

อนุมัติใหม้ีการก่อสรา้งวิหารขึ้ นมาใหม่ดว้ยเงินบริจาค

ของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจ าลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารน้ีจึงกลบัมายืนหยดัท่ีเดิมอีกครั้งโดยสรา้ง

เสร็จสมบรูณแ์ละท าพิธีเมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบนัวิหารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรมส าคญั

ระดบัชาติของรสัเซีย  
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น าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็น

ทศันียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเ่บ้ืองล่างไดโ้ดยทั้งหมด  จึงท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือก

เนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมอสโคว 

ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลส์แปร์โรว ์เป้นมหาวิทยาลัยท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย ไดร้บัการก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียใน

ช่วงเวลาน้ัน มหาวิทยาลยัท่ีไดร้บัการตั้งช่ือตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวท่ีสวย ท่ีสุดในมอสโคว ท่ี

คู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของ

มอสโคว  

 

จากน้ันให้ท่านได้เต็มอ่ิมกับการเดิน ชมถนนอารบัต (ARABAT STREET) ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่

ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภต่์อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนน

อารบตัเป็นย่านท่ีพกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินท่ี

มีช่ือเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟ  

  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

ไปชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นกัแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการ ถ่ายรูปกบั
สัตวต่์างๆ จากนั้น น าท่านกลบัสู่ท่ีพกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษทัฯ จะน าท่านชมบลัเล่ต ์
หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

 

 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกนัศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็น

เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตย์ของพระเจา้ ปัจจุบัน

พระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และท่ีตั้งสถานท่ีส าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอ

ระฆงัของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

  

เดินทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ท่ีอยู่ในบริเวณพระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บ

สมบัติล ้าค่ากว่า 4,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกันตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ 

เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง 

 

วนัที่สาม    มอสโคว ์- พระราชวงัเคลมริน    – อารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั – METRO- IZMAILOVSKY   

               MARKET                                                                                                                              (B/L/D)                                                                                                   
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จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหาร

หลวงท่ีเก่าแก่ส าคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลินโดยสรา้ง

ทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบ

พิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจา้อี

วานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมาย

เหตุ: จ  ากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 

รอบเท่านั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. 

ดงันั้นกรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายอยา่งเคร่งครดั)  

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมในการรบัชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวนันั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี 

ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทัว่โลกวา่เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้

ดินท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกนั 

ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุม

หลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุด

ลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการ

ระหว่างสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบันรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 

11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

 

น าท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นท่ีมา

ของช่ือ Izmailovsky ท่ีเป็นช่ือของตลาดนัดแห่งน้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรสัเซียท่ีน่าซ้ือหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลกูดก 

เป็นตุ๊กตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั้นๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก ในการซ้ือสินคา้จากรสัเซีย

ควรระวงัการซ้ือภาพวาดสีน ้ามนัเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาไวใ้หม้ากๆ 

เน่ืองจากวา่มีกฏหมายหา้มน าของเก่าเหล่าน้ีออกนอกประเทศรสัเซีย  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟมอสโคว ์ 

.................................. น. เดินทางโดยรถไฟด่วน รถไฟ  SAPSAN TRAIN   จากมอสโคว ์สู่ 

วนัที่สี ่ มอสโคว ์– เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ –มหาวิหารเซนตไ์อแซค – เรอืรบหลวงออโรรา่ – 

                  ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์                      (B/L/D)                                   
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เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ (ตารางการเดินทางของรถไฟ อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ชมภายใน มหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทอง

เป็นเอกลกัษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์

ไมธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้บัการปรบัปรุงเป็นโบสถหิ์น และ

ถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 

1 ท่ีปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งน้ีเป็นวิหารท่ีมีความยิ่งใหญ่

ท่ีสุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งก าลังคน และก าลัง

ทรัพยอ์ย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผ่น

ปิดหนัก รวม 100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดับประดา

ดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซ่ึงใชเ้วลาก่อสรา้ง

ยาวนานถึง  40 ปี ปัจจุบนัวิหารเซนต์ไอแซคไดร้บัการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 3 ท่ี

งดงามท่ีสุดในโลก 

 

หลงัจากน้ันน าท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP 
AURORA) หรือเรือรสัเซียนาวี ไดช่ื้อว่าเป็นเรือรบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรสัเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนท่ีรบัใช้
ชาวรสัเซียมายาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรสัเซียกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลก
ครั้งท่ี 1 และ 2 รวมถึงใชย้ิงปืนเป็นสัญญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวท่ีเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในการ
ปฏิวติัสงัคมนิยมท่ีน าโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซารนิ์โคลสัท่ี 2 พรอ้มราชนิกุลคน
อ่ืนๆ มายงัพิธีบรมราชาภิเษกรชักาลท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็น
พิพิธภณัฑล์อยน ้า 
 

น าท่านถ่ายรูปกับ  Bronze horseman statue peter great เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์

สเบิรก์ ติดกบัแม่น ้าเนวา ดา้นหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซ่ึงก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หา

ราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองคแ์รกท่ีได ้ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne 

Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

 

น าท่ านชม  ป้อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็น ส่ิงก่อสร้างแรกสุดของ เมือง St 

Petersburg  สรา้งในปี ค.ศ 1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใช้



   

 

  

 

8 

 

เป็นป้อมปราการในการป้องกันขา้ศึกรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลกัษณะ

เป็นรูปทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-

Fortress) เร่ิมสรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 

มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งช่ือวิหารแห่งน้ีเพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพ่ือเป็นการ

เผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิง ก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและ

หา้มสรา้งส่ิงก่อสรา้งใดสูงกวา่ ภายในท าการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซ่ึงนับว่าแตกต่าง กบัโบสถค์ริสตอ์อร์

โทดอกซท์ัว่ไปและวิหารแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราช

เป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

 

เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกช่ือหน่ึงเรียกว่า PETRODVORETS 

หรือเปโตรควาเรสต์  ตั้งอยู่แทบชานเมือง

ของท่ีน้ี เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือน

ใคร เกิดขึ้ นจากราชาปีเตอรอ์งคเ์ดิม ปีเตอร์

ฮอฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปินเอก

ในสมัยน้ัน ท่ีช่ือว่าฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี 

และเลอ บรอง ทั้ งสองท าคนละส่ วนใน

พระราชวงัน้ีโดยตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็น

หน้าท่ีหลักของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความ

งามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"และ

คลาสสิกพระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ี

บรรจงสรา้งพระราชวงัอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลักและ

ภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน ้าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์

อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว 

HERMITAGE MUSEUM ท่ี มี ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ

ประวัติศาสตร์ของทั้ งประเทศรัสเซียและไทย 

เน่ืองจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

วนัที่หา้    เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ  -พระราชวงัฤดูหนาว – 

                    โบสถห์ยดเลือด                                                        (B/L/D) 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รชักาลท่ี 5 พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทับท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้

ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์

ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีหอ้งมากถึง 1,050 หอ้ง มากถึง 3 ลา้นช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน  

(ภายในพระราชวงั ไมอ่นุญาตใหถ่้ายรูป ตอ้งฝากไวท่ี้เจา้หนา้ท่ี รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)  

 

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

CATHEDRAL ในปี 1881หลงัเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ระองคต่์อไปจึงสรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นเป็นอนุสรณ ์เป็นโบสถอ์นังดงามท่ีอยู่

ขา้งคลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ้ นตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระ

บิดาคือ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2” ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณท่ีสรา้งโบสถน้ี์ขึ้ นยอดของโบสถ์มี

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

ยาวนานกวา่ 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อน

หลากสี ประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านอ าลาจากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ เดินทางสู่สนามบินอลัมาตี้  ALA 

11.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน อลัมาตี้  ALA โดยสายการบินแอรแ์อสตาน่า เที่ยวบินที่ KC154 

19.45 น. ถึงสนามบิน เมือง อลัมาตี้  ALA แวะเปล่ียนเคร่ือง 

 

01.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรแ์อสตาน่า เทีย่วบินที่ KC931 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

วนัที่เจด็        กรุงเทพฯ                                                                           

 

วนัที่หก  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – อลัมาตี้                                                             (B/-/-) 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED


   

 

  

 

10 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียว

เพ่ิม 

12-18 เม.ย. 61 54,999 บาท 53,999 บาท 52,999 บาท 7,000 บาท 

 

 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

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

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั   

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

หมายเหต ุ**บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ท่าน ก่อนการเดินทาง 

15 วนั*** 
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กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ  า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

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

หอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินแอรเ์อสตาน่า ใหท่้านละ 1 ใบน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง 

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

 

อตัราน้ีรวม 

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

ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW–ST.PETER 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  

ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

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

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอบิุติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้า่สินไหม 

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 3 ยเูอสดอลล่าร ์USD X 6 วนั  = 18 USD 

คนขบัรถทอ้งถ่ิน  2 ยเูอสดอลล่าร ์USD X 6 วนั   = 12 USD 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ  3 ยเูอสดอลล่าร ์USD X 7 วนั = 21 USD รวมทั้งหมด 51 USD ตอ่ทา่นค่ะ  
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หมายเหต ุ

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยนิดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ใหเ้จา้หน้าท่ีของ

บริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการ

เดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือเหตุการณท์าง

การเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หน้างานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่

อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คนต่างดา้วท่ีพ านัก

อยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่ากรณีใดๆ  

ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และเมื่อตัว๋ออก

มาแลว้ จะไม่สามารถ เปล่ียนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เติม ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีทา่นไดท้ าการจองไวก้บัทาง

บริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

รบัผิดชอบทุกกรณี* 


