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ST. MOSCOW MURMANSK KAZAKHSTAN 

จุดเด่น 

 

 ชม พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ รมิฝ่ังทะเลบอลตคิสรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 

 ชม มหาวหิารเซนตไ์อแซค โดยมโีดมทองเป็นเอกลักษณ์ 

 ตามลา่หาแสงเหนอื หรอืแสงออโรร่า ทีเ่มอืงมรูม์ันสค ์และเมอืงคริอฟสค ์

 ชม หมูบ่า้นซาม ิน่ังรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่นแบบชาวพืน้เมอืงซาม ิ

 สมัผัสประสบการณ์ น ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น แบบชาวพืน้เมอืง 

 ชมความน่ารักของสนัุขแสนรู ้ณ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้ 

 ชมการตกแตง่ภายในของ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโก แตล่ะสถานลีว้นวจิติรตระการตา 

 ชม วหิารเซนตบ์าซลิ วหิารโดม 9 โดมประดบัประดาสสีนัสวยงาม  

 ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของรัสเซยี เพือ่เป็นสถานทีจ่ัดงานแสดงใหญ่ๆ  

 ชม พระราชวงัเครมลนิ อนัตอกย ้าถงึความยิง่ใหญข่องระบอบอตัตาธปิไตยของประเทศรัสเซยี 

 ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กมุ, ถนนอารบตั ยา่นการคา้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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ชื่อโปรแกรม ST. MOSCOW MURMANSK KAZAKHSTAN   

จ านวน 7 วนั 5 คนื 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อลัมาต ี- เซนตปี์เตอร ์

 

07:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์R สาย
การบนิ AIR ASTANA โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
10:00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยเทีย่วบนิที ่KC932 
 

16:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

18:15 น. ออกเดนิทางต่อสู ่ท่าอากาศยาน พลัโคโว เซนตปี์เตอร ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ AIR ASTANA 

เทีย่วบนิที ่KC135 
 

20:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน พลัโคโว เซนตปี์เตอร ์ประเทศรสัเซยี หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง 
และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

 

ทีพ่กั  Ibis Centre Hotel หรอืเทยีบเทา่         
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วนัที ่2 พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดหูนาว - วหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์- มหาวหิารเซนตไ์อแซค 

 

    เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอื เปโตรควาเรสต ์PETERHOF รมิฝ่ังทะเลบอล
ตคิสรา้งในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีพั่กผ่อนส าหรับลา่สตัวใ์นฤดรูอ้น โดย

มคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังนี้มคีวามงดงามยิง่กว่าพระราชวังแวร์ซายสใ์นฝร่ังเศสเพื่อแสดงออกถงึความ
เจรญิรุ่งเรอืงของรัสเซยี และเนือ่งจากไดร้วบรวมสถาปนกิและชา่งฝีมอืจากประเทศตา่งๆมากมายสิง่กอ่สรา้งและ

สถาปัตยกรรมทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนโีอคลาสคิ ทีใ่ชป้ระดบัประดาหอ้งหับตา่งๆ เชน่ หอ้ง
บอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง ทา่นจะตืน่ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมน ้าพุอันโดดเดน่อลังการดว้ยทองเหลอืงอร่าม และ

ร่มรืน่ลงตวักบัอทุยานพฤกษานานาพันธุ ์**พระราชวงัฤดรูอ้น Peterhof Palace จะปิดน ้าพุในสวนชว่งเดอืน 

ตลุาคม ถงึ พฤษภาคม พระราชวังฤดรูอ้น Peterhof Palace จะปิดทกุวันจันทร ์สิน้เดอืน หรอื วันจันทรแ์ละวัน
องัคาร (2 วนั) สิน้เดอืน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่เป็นธรรมเนยีมประเพณีของชาวพืน้เมอืงรัสเซยีทีจ่ะเพิม่

วนัหยดุในชว่งฤดใูบไมร้่วง และ ฤดหูนาว ในชว่งเดอืนตลุาคม ถงึ พฤษภาคม กรณีทีพ่ระราชวังฤดรูอ้น Peterhof 
Palace ปิด ทางบรษัิทขอน าทา่นชมความสวยงามของ พระราชวังแคทเทอรีน หอ้งอ าพัน หรอื พระราชวังยูสซู

ปอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์วงัใดวงัหนึง่ เป็นการทดแทน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชมภายใน มหาวหิารเซนตไ์อแซค SAINT ISAAC’S CATHEDRAL สรา้งในปีค.ศ.1712 โดยมโีดม
ทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึง่ต่อมาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถ์

หนิ และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที ่1 ทีป่รารถนาจะใหว้หิารแห่งนี้เป็นวหิารทีม่ี
ความยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโลก พระองคจ์งึทุ่มเททัง้ก าลังคน และก าลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช ้

ทองค าแผน่ปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม ภายในวหิารประดับประดาดว้ยหนิออ่น, และมาลาไคทห์ลากส ีซึง่ใชเ้วลา

กอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี ปัจจุบันวหิารเซนตไ์อแซคไดรั้บการยกย่องวา่เป็นวหิารทรงโดมทีใ่หญ่เป็น จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดหูนาว HERMITAGE MUSEUM ชมภายในพระราชวัง ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ 

มากกวา่ 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนี้เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองการเสด็จเยอืนรัสเซยีของรัชกาลที ่5 ของไทยในการ
เจรญิสมัพันธไมตรไีทย/รัสเซยี พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจา้ซารน์โิคลัสที่ 2 ของรัสเซยี

อกีดว้ย จากนัน้ น าท่านผ่านชม วหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์Peter-and-Paul-Fortress เริม่สรา้งขึน้เมื่อ

ปีค.ศ 1712 และสรา้งเสร็จในวันที ่29 มถิุนายน ค.ศ.1733 ตัง้ชือ่วหิารแห่งนี้เพื่อเป็นเกยีรติแ์ด ่นักบุญปีเตอร ์
และนักบญุปอลดเ์พือ่เป็นการเผยแพร่ศาสนา ซึง่วหิารแห่งนี้เป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จาก

พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั่งถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศท์ีเ่พิง่น ามาในปีค.ศ 1998 โดย
การตรวจ DNA ทราบวา่คอื พระเจา้นโิคลัส ที ่2 และครอบครัวซึง่ประกอบดว้ย พระเจา้นโิคลัสที ่2 พระมเหสอี

เล็กซานดรา และพระธดิา 3 พระองคค์อืโอลกา้ Olga ทาเทยีนา Tatiana และอนาสตาเซยี Anastasia สว่นทีไ่ม่
พบคอื มาเรยี Maria และรัชทายาทอเล็กเซย ์Alekxy บรเิวณโดยรอบมโีรงงานผลติเหรยีญ และทีข่ังคกุนักโทษ

ทางการเมอืง 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั Ibis Centre Hotel หรอืเทยีบเทา่        
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วนัที ่3 มอสโคว ์- มูรม์นัสค ์- หมูบ่า้นซาม ิ- ขบัรถสโนโมบลิ - ตามลา่หาแสงเหนอื 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่**โปรแกรมและเมอืงทีพ่กั อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้
สอดคลอ้งกบัเวลาของเทีย่วบนิ และสภาพอากาศ** 

 
--:-- น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน มูรม์นัสค ์โดยสายการบนิ …….... เทีย่วบนิที ่......... (ระยะเวลาประมาณ 2:20 

ชัว่โมง) 
 

--:-- น. เดนิทางถงึ เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมูรม์นัสค ์Murmansk ซึง่เป็นเมอืงทา่ของรัฐมูรม์ันสคอ์๊อบลาสต ์Murmansk Oblast 
อยู่บรเิวณอา่วโคลา Kola Bay โดยมแีหลมโคลายืน่ไปในมหาสมุทรเป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกับประเทศฟินแลนด์ และ

นอรเ์วยซ์ึง่เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัในการมุง่หนา้ออกสูอ่ารค์ตกิ เดนิทางสู ่หมูบ่า้นซาม ิSami Village ณ หมู่บา้น

ชาวพืน้เมอืงซามนิี ้ทา่นจะไดส้มัผัสถงึวถิชีวีติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแตง่กายของชาวพืน้เมอืงซามทิี่
ใชช้วีติอาศัยอยู่ตัง้แตบ่รรพบรุุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดเินเวยี โดยสบืสาน

วถิชึวีติดัง้เดมิ ชมสตัวเ์มอืงหนาว เชน่ กวางเรนเดยีร์ Reindeer หมาป่าFoxes เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการเดนิทาง
รวมทัง้เป็นเป็นสัตว์เศรษฐกจิ และสัมผัสประสบการณ์ น ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น Reindeer 

Sledding แบบชาวพื้นเมอืงซาม ิจากนัน้ใหท้่านไดส้นุกตืน่เตน้กับการ ขบัรถสโนโมบลิ Snow Mobile 
ตะลยุหมิะ ทีท่า่นสามารถขบัรถไปบน 

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาน าท่าน ตามลา่หาแสงเหนอื Northern Lights หรือ แสงออโรร่า Aurora Borealis เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในชว่งฤดูหนาวเท่านัน้ ซึง่แสงจะ

ปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน **การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ  เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาตไิมส่ามารถก าหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศเป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม** 
 

ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่             
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วนัที ่4 อนุสาวรยีอ์โลชา - ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ้- พพิธิภณัฑเ์รอืท าลายน า้แข็ง - ตามลา่หาแสงเหนอื 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม  อนุสาวรยีอ์โลชา Alyosha Memorial ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับเหล่าทหารกองทัพของ
โซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองก าลังเพือ่หยุดยัง้การรุกคบืจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสงูถงึ 35.5 เมตร สงู

เป็นอนัดบัสองของรัสเซยีและมนี ้าหนักกวา่ 5,000 ตนั และเยีย่มชมสวนสาธารณะทีม่คีวามสวยงาม  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้Siberian Husky Farm ใหท้่านไดช้มความน่ารักของ

สนัุขแสนรู ้เป็นพันธุท์ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมากโดยอาศัยอยู่ในเขตเมอืงหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนัุข

พันธุ์นี้เพื่อใชใ้นการลากเลือ่นบนน ้าแข็งหรือหมิะ ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ น ัง่รถเทยีมสุนขัฮสักีล้าก
เลือ่น Husky Sledding โดยทีฟ่ารม์นี้จะบรกิารตอ้นรับทา่นดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมอืง กับบรรยากาศตอ้นรับที่

แสนจะอบอุ่น จากนั้นน าท่านชม พพิธิภณัฑเ์รือท าลายน ้าแข็งพลงันวิเคลยีร ์ Nuclear Powered 
Icebreakers รุ่น Lenin ซึง่เป็นเรอืท าลายน ้าแข็งพลังนวิเคลยีรร์ุ่นแรก เปิดตัวเมือ่ปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลด

ประจ าการแลว้ ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑไ์ดใ้หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบทา่อยู่ทีเ่มอืงมูรม์ันสค ์Murmansk 

ในอดตีเรือล านี้ใชต้ัดน ้าแข็งเพื่อเปิดทางน ้าแข็งใหเ้รือเดนิสมุทรในการขนสง่สนิคา้ โดยในปัจจุบันยังมเีรือที
ปฏบิตักิารตดัน ้าแข็งอยู ่

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาน าท่าน ตามลา่หาแสงเหนอื Northern Lights หรือ แสงออโรร่า Aurora Borealis เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในชว่งฤดูหนาวเท่านัน้ ซึง่แสงจะ

ปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน **การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ  เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาตไิมส่ามารถก าหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศเป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม** 

 
ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่5 
มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ - จตุรสัแดง - วหิารเซนตบ์าซิล - 

หา้งสรรพสนิคา้กมุ - รถไฟใตด้นิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (แบบ Set Box) 

 
--:-- น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว  เมอืงมอสโคว ์ ประเทศรสัเซีย โดยสายการบนิ ............ 

เทีย่วบนิที ่........... 

 
--:-- น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดโมเดโดโว  เมอืงมอสโคว ์ ประเทศรสัเซยี จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัเครม

ลนิ Grand Kremlin Palace บนทีด่นิกรรมสทิธิข์องแกรนดป์รนิซ ์ซึง่ไดจั้ดตัง้ขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่14 
บนเนนิโบโรวติสก ีออกแบบโดยทมีสถาปนกิภายใตก้ารบรหิารจัดการของคอนสแตนตนิ ธอน พระราชวังเครมลนิ

มเีจตนาทีจ่ะตอกย ้าถงึความยิง่ใหญ่ของระบอบอัตตาธปิไตยรัสเซยี คอนสแตนตนิ ธอน ยังเป็นสถาปนกิของเค

รมลนิอาร์มรี และมหาวหิารพระคริสต์ผูไ้ถ่พระราชวังเครมลนิเดมิเคยเป็นพระต านักของซาร์ในมอสโก การ
ก่อสรา้งพระราชวังรวมไปถึงขัน้ตอนการระเบดิอดีตพระราชวังสถาปัตยกรรมบาโรกในบริเวณดังกล่าว ซึ่ง

ออกแบบโดยรัสเตรลล ีและครสิตจักรนักบญุจอหน์แบ็พทสิต ์ซึง่กอ่สรา้งขึน้ตามโครงการของ อโลอซีโิอเดอะนิ
วแทนทีโ่บสถแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้ในมอสโก ชม วหิารอสัสมัชญั Assumption Cathedral สรา้งโดยสถาปนกิ

ชาวอติาเลยีน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สทีองอร่ามสวยงาม ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ 
โบสถท์ีส่รา้งอทุศิใหก้บันักบญุอารค์แอนเจล ไมเคลิ เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หา
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ราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่

ทีส่ดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ ท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวังเครมลนิ ชม 
ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีส่ดุในโลก ท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตัน 

และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตนั 
 

 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นชม จตัุรสัแดง Red Square เป็นเสมอืนสญัลักษณ์ของรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อวีานที ่3 เพือ่

เป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะไดม้ีเวลาอสิระถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับ อนุสรณ์
สถานเลนนิหรอืสุสานเลนนิ Lenin Mausoleum ซึง่เก็บรักษาร่างของวลาดมีรี ์เลนิน ผูน้ าคนส าคัญของ

คอมมวินิสต ์และเปิดใหป้ระชาชนทั่วไปสามารถเขา้ไปเคารพศพได ้และ วหิารเซนตบ์าซลิ Saint Basil's 
Cathedral แห่งนี้ ก็จะถอืวา่มาไม่ถงึประเทศรัสเซยี เป็นอาสนวหิารของศาสนจักรออร์โธดอกซรั์สเซยี สรา้ง

โดยซารอ์วีานที ่4 หรอืซารอ์วีานจอมโหด เพือ่ฉลองชยัชนะเหนือพวกมองโกลทีก่รธีาทัพมาเมอืงคาซาน เมือ่ปี 
ค.ศ. 1552 ผลจากชัยชนะครัง้นี้ท าใหรั้สเซยีสามารถรวมชาตไิดเ้ป็นปึกแผ่น จงึสรา้งมหาวหิารแห่งนี้ข ึน้เมือ่ปี 

ค.ศ. 1555 มหาวหิารเซนตบ์าซลิมรีูปทรงทีไ่ม่เหมื อนโบสถอ์ืน่ คอืมโีดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที่ 9 ทีอ่ยู่ตรง

กลาง ท าใหอ้าคารมรีูปทรงแปดเหลีย่ม ดว้ยสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีโบราณ
อันไดรั้บอทิธพิลมาจากไบแซนไทน์ทีเ่ป็นโดมทรงหัวหอมกับสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกันวา่รัสเซยีนกอธกิ หอคอย

สงูรูปกระโจมเป็นอทิธพิลจากยุโรปตะวันตก ผลลัพธท์ีอ่อกมาจงึกลายเป็นหอคอยสงูรูปแทง่เทยีนก าลังลกุไหม ้
บนปลายล าเทยีน สง่ความโชตชิว่งชชัวาลยเ์ป็นเครือ่งบชูาเทพเจา้บนสวรรค ์มหาวหิารนี้ไดรั้บการออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ปอสตน์คิ ยาคอฟเลฟ Postnik Yakovlev และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรือ่งเลา่

สบืตอ่กันว่า ซาร์อวีานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี้มาก จงึมคี าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่
สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านี้ไดอ้กี 

การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานามอวีานผูโ้หดรา้ย Ivan The Terrible อสิระ
ทา่นชอ้ปป้ิงที ่หา้งสรรพสนิคา้กุม Gum หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในเมอืงมอสโก แต่มชี ือ่เสยีงในเรื่อง

ของสนิคา้อันมใีหเ้ลอืกซือ้กัน อย่างหลากหลายชนดิ หา้งสรรพสนิคา้กมุหรอือกีสถานทีห่นึง่ทีม่สีถาปัตยกรรมที่
เกา่แก่ของเมอืงนี้ หา้งสรรพสนิคา้กมุ กอ่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 มคีวามสวยงามและโดดเดน่มากลักษณะชอง

ตัวอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชัน้ มรีา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายส าหรับใหผู้ท้ีเ่ดนิทางหรอืผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ 

200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สนิคา้ทีน่ี่อาจจะมทีัง้รูปลักษณ์ ภายในและภายนอกทีดู่หรูหราโออ่่า และทีส่ าคัญตัง้อยู่
บรเิวณลานกวา้งในย่านจตรัุสแดงหา้งสรรพสนิคา้กมุมกีารจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอปุโภคและบรโิภคเชน่ เสือ้ผา้ 

ของใชใ้นครัวเรอืน สนิคา้ทีม่ชี ือ่มยีีห่อ้ เครือ่งส าอางค ์น ้าหอม และสนิคา้ทีเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึซึง่มใีหเ้ลอืก
กันอย่างหลากหลายทเีดยีว น าท่านสู ่ชม สถานรีถไฟใตด้นิ Metro การตกแตง่ภายใจของแตล่ะสถานีลว้น

วจิติรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงานปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส กระจกส ีอกีทัง้โคมไฟ และงาน

ประดบัประดาตา่งๆ ลว้นประณีตวจิติรบรรจง 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Ibis Dynamo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

         

วนัที ่6 มอสโคว ์- เมอืงอลัมาต ี(ประเทศคาซคัสถาน) - City Tour อลัมาต ี

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (แบบ Set Box) 

 
09:10 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีโดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC872 

 

16:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาต ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
พเิศษ....น าทา่นเยีย่มชม เมอืงอลัมาต ีเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศคาซัคสถาน มปีระชากร 1,226,000 คน 

ซึง่คดิเป็น 8% ของประชากรในประเทศคาซัคสถาน ปัจจุบันประเทศคาซัคสถานเป็นประเทศทีม่กีารพัฒนาเร็ว
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของเอเชยี เนือ่งจากมแีหลง่ทรัพยากรธรรมชาตมิหาศาล เป็นประเทศผลติน ้ามันสง่ออกใหญ่ทีส่ดุ

แหง่หนึง่ของโลก 

 สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ Panfilov Park สรา้งเพือ่ร าลกึถงึวรีบรุุษชาวคาซัคทีช่ว่ยโซเวยีต รบกับ

นาซใีนสงครามโลกครัง้ทีส่อง 
 โบถสค์รสิตเ์ซนตค์อฟ Zenkov Cathedral เป็นโบถสท์ีส่รา้งดว้ยไมโ้ดยไมใ่ชต้ะปเูลย 

 ตลาด กรนีมารเ์ก็ต ซึง่มทีัง้สนิคา้อปุโภค และบรโิภค ทัง้เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย, ไขป่ลาคารเ์วยีรข์อง

ทีร่ะลกึ,ของสด ของแหง้ อาท ิถั่วชนดิตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น พติาชโิอ อัลมอนด ์ผลไมแ้หง้ ตา่งๆ มากมาย 

ซึง่ราคา ถกูมากเมือ่เทยีบกบัเมอืงไทย 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานฯ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

วนัที ่7 อลัมาต ี- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

01:00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC931 

 
08:55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

หมายเหตุ 
**โปรแกรมแตล่ะสถานทีอ่าจมกีารสลบัวนัเยีย่มชมเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้นือ่ง

ดว้ยเหตผุลของเวลาหรอืสถานการณอ์ืน่ๆ ทีน่อกเหนอืการควบคมุ แตจ่ะถอืผลประโยชข์องลกูคา้เป็นส าคญั** 
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อตัราค่าบรกิาร  

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 

เดอืน  พฤศจกิายน 

16 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61 รวมวซีา่คาซคัแลว้ 62,999 62,999 61,999 9,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 โปรแกรมนีม้ไีฟลท์บนิภายในประเทศ ฉะน ัน้ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษิทัจะแจกน า้ดืม่ใหท้า่นทา่นละ  2  ขวด ณ สนามบนิ เนือ่งจากระหวา่งเดนิทางทีร่สัเซยีจะไมม่นี า้

บรกิาร จงึขอแนะน าใหท้า่นโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมนี า้ใหท้า่นละ 1 ขวดเพยีงคนืแรกเทา่น ัน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASTANA 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสขุภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 65 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
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 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
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การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม

ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 


