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รสัเซีย : เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-มอสโคว-์ซารก์อรส์ 8 วนั 6 คืน 

โดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)  
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ตารางการเดินทาง 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ –  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์                               (-/-/-) 

วนัที่สอง  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ - HERMITAGE MUSEUM – 

                   เรือรบหลวงออโรรา่ -  Bronze horseman                         (B/L/D) 

วนัที่สาม  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์–มหาวิหารเซนตไ์อแซค– ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์                            (B/L/D) 

วนัที่สี ่ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -มอสโคว ์–METRO-ถนนอารบตั                                       (B/L/D) 

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

                  ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล-ละครสตัว ์                                                                  (B/L/D) 

วนัที่            มอสโคว ์–ซารก์อรส์-พระราชวงัเครมลิน-พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร-์โบสถอ์สัสมัชญั  

                  IZMAILOVSKY  MARKET                                                                          (B/L/D) 

วนัที่เจด็       มอสโคว ์–อามาตี้                                                                                          (-/-/-) 

วนัที่แปด      กรุงเทพ ฯ                                                                                              

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

 

09-16 เม.ย.63 

 

53,888.- 53,888.- 53,8888.- 8,000.- 
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07.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเ์ตอร ์ U14 – U16 ประต ู9 โดยสายการบิน AIR ASTANA พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ใหก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกล 

10.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)   โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 932 

 (16.25 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 

นําท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศประมาณ 1 ชัว่โมง เขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF 

มีอีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ PETRODVORETS หรือเป

โตรควาเรสต ์ ตั้งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็น

พระราชวงัท่ีสวยงามไมเ่หมือนใคร เกิดข้ึนจาก

ราชาปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ี

ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีช่ือวา่ฟราน

เชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้งสองทาํคนละ

ส่วนในพระราชวงัน้ีโดยตวัภายในพระราชวงัน้ัน

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ –  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์                                (-/-/-) 

วนัที่สอง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - HERMITAGE MUSEUM – 

                  เรอืรบหลวงออโรรา่ -  Bronze horseman     (B/L/D)                  

 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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เป็นหนา้ท่ีหลกัของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปี

เตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงั

อยา่งปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีน้ํามนัเป็นหลกั และ

ภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน้ําพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บ

ภาพเป็นท่ีระลึก    

(ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกบั

หวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้สู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั้งประเทศ

รสัเซียและไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 5 พระองคไ์ดเ้สด็จ

ม า ป ร ะ ทั บ ท่ี น่ี ข ณ ะ เ ป็ น พ ร ะ ร า ช

อาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จ

ประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.

2440 พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีถือเป็นหน่ึงใน

พิพิธภัณฑท่ี์ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 

มีห้องมากถึง 1 ,050 ห้องมากถึง 3 

ลา้นช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน 

เมื่อเข ้าไปภายในจะต้องเอาเป้ เ ส้ือ

หนาว กระเป๋ากลอ้งถ่ายรูป สมัภาระใหญ่ๆ ฝากไวย้งัเจา้หน้าท่ี (ในกรณี พระราชวัง Hermitage ปิด ทาง

ทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

นําท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือ

เรือรัสเซียนาวี ได้ช่ือว่าเป็นเรือรบท่ี

เก่าแก่ ท่ี สุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือ

ลาดตระเวนท่ีรับใช้ชาวรัสเ ซียมา

ยาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรัสเซียกับ

ญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วม

รบในสงครามโลกครั้ ง ท่ี  1 และ 2 

รวมถึงใชย้ิงปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยึด

พระราชวังฤดูหนาวท่ีเ ซ็นต์ปี เตอร์

สเบิรก์ ในการปฏิวติัสงัคมนิยมท่ีนําโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซารนิ์โคลสัท่ี 2 พรอ้ม

ราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายงัพิธีบรมราชาภิเษกรชักาลท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจาํการ 

กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยน้ํา 
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นําท่านชมถ่ายรูปกบั Bronze horseman statue 

peter greatเป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนคร

เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ติดกบัแมน้ํ่าเนวา ดา้นหน้า

ของโบสถเ์ซ็นไอแซค ซ่ึงก่อสรา้งเป็นอนุสาวรีย์

ของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตริย์

พระองคแ์รกท่ีได ้ขนานนามวา่ “มหาราช” 

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne 

Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนาง

แคทเธอรีนมหาราช  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

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

ทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้บัการปรบัปรุงเป็นโบสถ์

หิน และถูกสรา้งใหมอ่ยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ีปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งน้ีเป็นวิหารท่ีมี

ความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกําลังคน และกําลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้

ทองคาํแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึ งใช้

เวลาก่อสรา้งยาวนานถึง 40 ปี  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค–ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์          (B/L/D) 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง St Petersburg  

สรา้งในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเ้ป็นป้อมปราการ

ในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม 

กาํแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิมสรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ 

1712 ดว้ยการ ออกแบบ

ของ DomennicaTrezzini สรา้ง

เสร็จในวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 

1733 ตั้งช่ือวิหารแห่งน้ีเพ่ือเป็น

เกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร ์และ

นักบุญปอลดเ์พ่ือเป็นการ

เผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอด

แหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีต

เป็นส่ิง ก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดของ

เมืองและหา้มสรา้งส่ิงก่อสรา้งใด

สูงกวา่ ภายในทาํการตกแต่งดว้ย

ศิลปะบารอกซ่ึงนับวา่แตกต่าง 

กบัโบสถค์ริสตอ์อรโ์ทดอกซท์ัว่ไปและวิหารแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้

ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์ (ในกรณี St.Peter and Paul ปิด 

ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

– สู่มอสโคว ์  

 

(ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่หรือหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

กลางวนั          รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

วนัที่สี ่  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -มอสโคว ์– METRO-ถนนอารบตั                                   (B/L/D) 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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นําท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทัว่

โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกัน ในสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้งการ

ก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้น

หลาย 10 เมตร และบางสถานี

ยัง เ ป็น ท่ีบัญชาการระหว่าง

สงครามอีกด้วย  ในปัจจุบัน

รถไฟใต้ดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 

11สาย 156 สถานีดว้ยความ

ยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

จากน้ันใหท่้านไดเ้ต็มอ่ิมกบัการ

เดิน ชม ถนนอารบตั 

(ARABAT STREET) ช่ือถนนน้ี

ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ท่ี 15 

ในอดีตเป็นท่ีอยูข่องชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภต่์อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนนอารบตัเป็นยา่นท่ี

พกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

รสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟต่างๆ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้สู่บริเวณ จตัุรสัแดง “ถ่ายภาพหนา้ จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีสาํคญัตั้งอยู่กลาง

ใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็น

สถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรา้ง

ดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นช้ินตอกลงบนพ้ืนจน

กลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพ้ืนท่ีลานกวา้ง ทางดา้นหน้า

จัตุรัสแดงน้ัน เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนย์ของรัสเซีย 

สังเกตุได้จากท่ีพ้ืนถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และ

ภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียวเข ้าไปยืนกลาง

วงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตัวเองไปดา้นหลัง

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

ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล-ละครสตัว ์                                                     (B/L/D) 
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เพ่ืออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร 

ทาํหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไป

ดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย 

นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กบั ณ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสญัลกัษณ์สาํคญัของกรุงมอส

โคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูป

หัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่า

งาม ขนาบข้างด้วยกําแพงเครมลิน 

สร้างขึ้ นโดยพระเจ้าอีวานท่ี 4 ( Ivan 

the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถานใน

การรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ี

เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจาก

ถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี  

และออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิกยา

คอฟเลฟ(PostnikYakovlev) ดว้ยความ

งดงามของสถาปัตยกรรมจึงทําใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของ

มหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีคําสัง่ใหปู้นบําเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบดว้ยการควักดวงตาทั้งสองเพ่ือไม่ให้

สถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้กการกระทาํในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของ

สมญานามอีวานมหาโหดน้ันเอง  

นําท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม)หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงมอสโก 

แต่มีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อยา่งหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถนท่ีหน่ึง

ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดด

เด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผู้

ท่ีชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลกัษณ ์ภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่

อ่า และท่ีสําคัญตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดงหา้งสรรพสินคา้กูม มีการจําหน่ายสินคา้ประเภท

อุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมียี่หอ้ เคร่ืองสาํอางค ์น้ําหอม และสินคา้ท่ีเป็น

ประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



   

 

9 

 

นําท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ้ นเมื่อปี 

ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตญัํุตาแด่พระเป็น

เจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี 

ค.ศ.1990 สตาลินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะน้ันไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถ์ท้ิงเพ่ือดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ําท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหม้ีการก่อสรา้งวิหารขึ้ นมาใหม่ดว้ย

เงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจาํลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์ วิหารน้ีจึงกลบัมายืนหยดัท่ีเดิมอีกครั้ง

โดยสรา้งเสร็จสมบรูณแ์ละทาํพิธีเมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบนัวิหารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรม

สาํคญัระดบัชาติของรสัเซีย  

นําท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทศันียภาพ 

ของนครมอสโควท่ีอยู่เบ้ืองล่างไดโ้ดยทั้งหมด  จึงทําใหเ้ลนินผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา

นกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมอสโคว ชมความ

สวยงามของอาคารหลกัของกรุงมอสโกมหาวิทยาลยัรฐั ในฮิลสแ์ปรโ์รว ์เป้นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและ

ใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ได้รับการก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในช่วงเวลา

น้ัน มหาวิทยาลยัท่ีไดร้บัการตั้งช่ือตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวท่ีสวย ท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคู่รกันิยมมา

ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียว

ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศ

ของมอสโคว  

นําท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การ

แสดงของสตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด 
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และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที 

ระหวา่งพกัจะมีบริการ ถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ จากน้ัน นําท่านกลบัสู่ท่ีพกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งด        

                               หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางมุ่งหนา้ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว ์สู่เมืองซากอรส์ ซ่ึงห่างจากตวัมอสโควไ์ป

ประมาณ 70 กิโลเมตร  ใชเ้วลา  1.30 ชัว่โมง    ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา 

การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์มีบาทหลวงและนักศึกษาจาํนวนนับรอ้ยคน 

"เซอรก์าเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรือ "ซารก์อส" (Zagorsk) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่ง

หน่ึงของแควน้มอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรสัเซีย โดยตวัเมืองน้ันตั้งอยูห่่างจากกรุงมอสโควไ์ป

ทางทิศตะวนัออกประมาณ 70 

กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความ

โดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมทาง

ศาสนา ซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยั ศตวรรษท่ี 

15-18 เมืองเซอรก์าเยฟโปสาด ยงัมี

ช่ือเสียงในเร่ืองของอารามออรโ์ธดอกซ ์

(Orthodox) ซ่ึงเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรม

ของทรินิตี เซอรกิ์อุส ลาวรา (Trinity 

Sergius Lavra) ท่ีไดร้บัการยกยอ่งจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน 

1993 อีกดว้ย  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันเขา้ชม พระราชวังเค

รมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี 

ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมาร

แห่งนครเคียฟ เจา้ชายยูริ โดล

โกรู กี มีรับสัง่ให้สร้างเพ่ือใช้

วนัที่หก  มอสโคว ์–ซารก์อรส์ -พระราชวงัเครมลิน-พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร-์โบสถอ์สัสมัชญั  

                  IZMAILOVSKY  MARKET                                                           (B/L/D) 
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ป้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของ

ชาวรสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีสาํคญั

หลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

เดินทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ท่ีอยู่ในบริเวณพระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บ

สมบติัลํ้าค่ากวา่ 4,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง 

เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง 

จากน้ัน ชม โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่สาํคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลินโดยสรา้งทบั

ลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ 

ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก 

ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระ

เจา้อีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่

ใหญ่ที่ สุดในโลก (หมายเหตุ : 

จ ํากัดรอบเวลาในการเข้าชม

เพียงวันละ 4 รอบเท่านั้ นคือ 

10.00, 12.00, 14.30, 16.30 

น. ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัด

หมายอยา่งเคร่งครดั)  

นําท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นท่ีมาของ

ช่ือ Izmailovsky ท่ีเป็นช่ือของตลาดนัดแห่งน้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรสัเซียท่ีน่าซ้ือหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็น

ตุ๊กตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั้นๆจากตวัใหญ่ไปจนเล็ก ในการซ้ือสินคา้จากรสัเซียควรระวงั

การซ้ือภาพวาดสีน้ํามันเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาไว ้ให้มากๆ 

เน่ืองจากวา่มีกฏหมายหา้มนําของเก่าเหล่าน้ีออกนอกประเทศรสัเซีย  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านอาํลาเมืองมอสโคว ์ เดินทางสู่สนามบิน  

09.20 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC872 

(ถึงสนามบิน AMATY 16.55 รอเปล่ียนเครื่อง)  

วนัที่แปด  กรุงเทพ ฯ                                                          (-/-/-)                 

     

วนัที่เจด็  มอสโคว ์–อาชกาบตั                                                                          (-/-/-)                   
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01.05 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931 

08.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  

 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการนาํเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรอืต ํา่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

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 บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั  

ขอ้แนะนาํและแจง้เพ่ือทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้านเปิด

หอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินเติรก์เมนิสถาน ใหท่้านละ 1 ใบน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry)น้ําหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-  เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - มอสโคว ์-กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 
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ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER- MOSCOW 

แจกน้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด 

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

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหม 

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั  ณ ที่จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร ์USD  X 6 วนั  = 18 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ่น  2 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 6 วนั   = 12 USD 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 8 วนั = 24 USD รวมทั้งหมด 54 USD ตอ่ท่านค่ะ  

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

กรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หนา้งานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

พิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่่าจาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 
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เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม

วา่กรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และ

เมื่อตัว๋ออกมาแลว้ จะไมส่ามารถ เปล่ียนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 

 

 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้าํการ

จองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี* 

 


