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รหสัโปรแกรมทวัร ์      Russia ST.Petersburg-DEC-KC-W02 

 
 

รสัเซยี ST. MOSCOW MURMANSK ตามลา่หาแสงเหนอื  

จุดเด่น 

 

 ชม พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ รมิฝ่ังทะเลบอลตคิสรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 

 ชม มหาวหิารเซนตไ์อแซค โดยมโีดมทองเป็นเอกลักษณ์ 

 ตามลา่หาแสงเหนอื Northern Lights หรอืแสงออโรร่า ทีเ่มอืงมรูม์ันสค ์และเมอืงคริอฟสค ์

 ชม หมูบ่า้นซาม ิน่ังรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่นแบบชาวพืน้เมอืงซาม ิ

 สมัผัสประสบการณ์ น ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น แบบชาวพืน้เมอืง 

 ชมความน่ารักของสนัุขแสนรู ้ณ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้ 

 ชมการตกแตง่ภายในของ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโก แตล่ะสถานลีว้นวจิติรตระการตา 
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 ชม วหิารเซนตบ์าซลิ วหิารโดม 9 โดมประดบัประดาสสีนัสวยงาม  

 ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของรัสเซยี เพือ่เป็นสถานทีจ่ัดงานแสดงใหญ่ๆ  

 ชม พระราชวงัเครมลนิ อนัตอกย ้าถงึความยิง่ใหญข่องระบอบอตัตาธปิไตยของประเทศรัสเซยี 

 ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กมุ, ถนนอารบตั ยา่นการคา้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง  
 

ชื่อโปรแกรม รสัเซีย ST. MOSCOW MURMANSK ตามล่าหาแสงเหนอื   
จ านวน 7 วนั 5 คนื 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อลัมาต ี

 

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

 

10:00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศ
คาซคัสถาน โดยเทีย่วบนิที ่KC932 

 
16:35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน อลัมาต  ีเมอืงอลัมาต ีประเทศ

คาซคัสถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
18:15 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน พลัโคโว เซนตปี์เตอร์

สเบิร ์ก ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน AIR ASTANA 
เทีย่วบนิที ่KC135 

 
20:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน พลัโคโว เซนตปี์เตอรส์เบริก์ หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจ

รับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

 
ทีพ่กั  Ibis Centre Hotel หรอืเทยีบเทา่         

 

วนัที ่2 พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดหูนาว  - วหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์- มหาวหิารเซนตไ์อแซค   

 
    เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรือ 
เปโตรควาเรสต ์PETERHOF ริมฝ่ังทะเลบอลตคิสรา้งในปี 

ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นที่

พักผ่อนส าหรับล่าสัตว์ในฤดูรอ้น โดยมีความประสงค์จะให ้
พระราชวังนี้มคีวามงดงามยิง่กวา่พระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝร่ังเศส

เพือ่แสดงออกถงึความเจรญิรุ่งเรอืงของรัสเซยี และเนื่องจากได ้
รวบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากประเทศต่างๆมากมาย

สิง่ก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

บาร็อค และนีโอคลาสคิ ทีใ่ชป้ระดับประดาหอ้งหับต่างๆ เช่น 
ห อ้งบอลรู ม  ห อ้งทอ้งพระโร ง  ท่านจะตื่นตาตื่น ใจกับ

ประตมิากรรมน ้าพุอันโดดเด่นอลังการดว้ยทองเหลอืงอร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์ **
พระราชวงัฤดูรอ้น Peterhof Palace จะปิดน ้าพุในสวนชว่งเดอืน ตลุาคม ถงึ พฤษภาคม พระราชวังฤดรูอ้น 

Peterhof Palace จะปิดทกุวันจันทร ์สิน้เดอืน หรอื วันจันทรแ์ละวันอังคาร (2 วัน) สิน้เดอืน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ซึง่เป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพืน้เมอืงรัสเซยีทีจ่ะเพิม่วันหยุดในชว่งฤดูใบไมร้่วง และ ฤดูหนาว 

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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ในช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ พฤษภาคม กรณีทีพ่ระราชวังฤดูรอ้น Peterhof Palace ปิด ทางบริษัทขอน าท่านชม
ความสวยงามของ พระราชวังแคทเทอรนี หอ้งอ าพัน หรอื พระราชวังยสูซปูอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์วังใด

วงัหนึง่ เป็นการทดแทน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น า ท่ า น ช ม
ภายใน มหา

วิห าร เซนต์

ไ อ แ ซ ค 
SAINT 

ISAAC’ S 

CATHEDRAL สร า้งในปีค .ศ.1712 โดยมีโดมทองเ ป็น

เอกลกัษณ์ ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา 
ซึง่ตอ่มาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถห์นิ และถูกสรา้งใหม่อย่าง

งดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีป่รารถนาจะใหว้หิาร

แหง่นีเ้ป็นวหิารทีม่คีวามยิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก พระองคจ์งึทุม่เท
ทัง้ก าลังคน และก าลังทรัพยอ์ย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช ้

ทองค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม ภายในวิหารประดับ
ประดาดว้ยหนิอ่อน, และมาลาไคทห์ลากส ีซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้ง

ยาวนานถงึ 40 ปี ปัจจบุันวหิารเซนตไ์อแซคไดรั้บการยกยอ่งวา่

เ ป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เ ป็น  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  
พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ชมภายในพระราชวัง ที่ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 

1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนี้เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองการเสด็จเยือนรัสเซยีของรัชกาลที ่5 ของไทยในการเจริญ
สมัพันธไมตรีไทย/รัสเซยี พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจา้ซารน์ิโคลัสที่ 2 ของรัสเซยีอกี

ดว้ย จากนัน้ น าทา่นผ่านชม วหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์Peter-and-Paul-Fortress เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ 
1712 และสรา้งเสร็จในวันที ่29 มถิุนายน ค.ศ.1733 ตัง้ชือ่วหิารแห่งนี้เพื่อเป็นเกยีรติแ์ด่ นักบุญปีเตอร์ และ

นักบญุปอลดเ์พือ่เป็นการเผยแพร่ศาสนา ซึง่วหิารแห่งนี้เป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่ตน้จากพระ

เจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั่งถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศท์ีเ่พิง่น ามาในปีค.ศ 1998 โดยการ
ตรวจ DNA ทราบวา่คอื พระเจา้นโิคลัส ที ่2 และครอบครัวซึง่ประกอบดว้ย พระเจา้นโิคลัสที ่2 พระมเหสอีเล็ก

ซานดรา และพระธดิา 3 พระองคค์อืโอลกา้ Olga ทาเทยีนา Tatiana และอนาสตาเซยี Anastasia สว่นทีไ่ม่พบ
คอื มาเรยี Maria และรัชทายาทอเล็กเซย ์Alekxy บรเิวณโดยรอบมโีรงงานผลติเหรยีญ และทีข่งัคกุนักโทษทาง

การเมอืง 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั Ibis Centre Hotel หรอืเทยีบเทา่                  

 

วนัที ่3 มูรม์นัสค ์- หมูบ่า้นซาม ิ- ตามลา่หาแสงเหนอื 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่**โปรแกรมและเมอืงทีพ่กั อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้

สอดคลอ้งกบัเวลาของเทีย่วบนิ และสภาพอากาศ** 
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--:-- น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เชเรเมเตยีโว โดยสายการบนิ Aeroflot เทีย่วบนิที ่......... (ระยะเวลาประมาณ 
2:20 ชัว่โมง) 

 

--:-- น. เดนิทางถงึ เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมูรม์นัสค ์Murmansk ซึง่เป็นเมอืงทา่

ของรัฐมรูม์ันสคอ์๊อบลาสต ์Murmansk Oblast อยูบ่รเิวณอา่วโค

ลา Kola Bay โดยมแีหลมโคลายืน่ไปในมห าสมุทรเป็นเมอืงที่
อยูต่ดิกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึง่เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญ

ในการมุ่งหนา้ออกสู่อาร์คตกิ เดนิทางสู่ หมู่บา้นซาม ิSami 
Village ณ หมู่บา้นชาวพื้นเมืองซามนิี้ ท่านจะไดส้ัมผัสถงึวถิี

ชีว ิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาว
พื้นเมืองซามิที่

ใช ช้ ีว ิตอาศัย

อยู่ตัง้แต่บรรพ
บุ รุ ษ ใ น แ ถ บ

ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย 
โดยสบืสานวถิึชวีติดัง้เดมิ ชมสัตวเ์มืองหนาว เช่น กวางเรน

เดยีร์ Reindeer หมาป่าFoxes เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการเดนิทาง 

รวมทัง้เป็นเป็นสัตวเ์ศรษฐกจิ และสัมผัสประสบการณ์ น ัง่รถ

เทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น Reindeer Sledding แบบ
ชาวพื้นเมืองซามิ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคริอฟสค ์

Kirovsk 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลาน าทา่น ตามลา่หาแสงเหนอื Northern Lights หรอื 

แสงออโรร่า  Aurora Borealis เ ป็นปร ากฏการณ์ทาง

ธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในชว่ง
ฤดูหนาวเท่านั้น ซึง่แสงจะปรากฏเป็นแสงสเีขียวที่พาดผ่าน

ทอ้งฟ้ายามค ่าคนื **การพบ เห็นปรากฏการณ์แสงเหนอื 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิม่สามารถก าหนดหรอื

ทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ

เป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลีย่นไดต้าม
ความเหมาะสม** 

 
ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่             

                                       

วนัที ่4 Snow Village - ฟารม์สนุขัพนัธุฮ์สักี ้-  เมอืงมูรม์นัสค ์- ตามลา่หาแสงเหนอื 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหมิะ Snow Village เมอืงทีส่รา้งขึน้จากหมิะทัง้หมด ทีม่กีารสรา้งประตมิากรรมน ้าแข็ง

เป็นรูปร่างตา่งๆทีส่วยงาม มทีัง้อาคาร, รูปปัน้, โบสถน์ ้าแข็ง, อโุมงคถ์ ้า, เฟอรน์เิจอรต์า่งๆ ใหท้า่นไดส้นุกตืน่เตน้
กับการ ขบัรถสโนโมบลิ Snow Mobile ตะลยุหมิะ ทีท่า่นสามารถขับรถไปบนหมิะ ลานน ้าแข็งกวา้งใหญ่ ซึง่

เป็นประสบการณ์สดุสนุกและเรา้ใจเป็นอยา่งยิง่  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้Siberian 
Husky Farm ใหท้่านไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรู  ้เป็น

พันธุท์ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตเมอืง

หนาว ซึ่งชาว
แลปป์ไดเ้ลีย้ง

สุ นั ข พั น ธุ์ นี้
เพื่อใชใ้นการ

ลากเลื่อนบน

น ้ า แ ข็ ง ห รื อ
หิมะ ใหท้่าน

ไ ด ้  สั ม ผั ส
ประสบการณ์  น ั่งรถเทียมสุนขัฮสักี้ลากเลื่อน Husky 

Sledding โดยทีฟ่ารม์นี้จะบรกิารตอ้นรับทา่นดว้ยชารอ้น ขนม
พืน้เมอืง กบับรรยากาศตอ้นรับทีแ่สนจะอบอุน่ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ไดเ้วลาน าทา่น ตามลา่หาแสงเหนอื Northern Lights หรอื 

แสงออโรร่า  Aurora Borealis เ ป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทอ้งฟ้าโปร่ง 

ในชว่งฤดูหนาวเท่านัน้ ซึง่แสงจะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าด

ผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน **การพบ เห็นปรากฏการณ์แสง
เหนอื เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตไิมส่ามารถก าหนด

หรอืทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศเป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นได้

ตามความเหมาะสม** 

 
ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 

 

 
 

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

หา้งสรรพสนิคา้กมุ - รถไฟใตด้นิ - ถนนอารบตั 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

--:-- น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์

ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ Aeroflot เทีย่วบนิที ่........... 
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--:-- น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี น าท่านสู ่สแปรโ์รฮ่ลิล ์Sparrow 
Hill จุดชมววิของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ไดท้ัง้หมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับตกึมหา

วทิยาลัยมอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกัน จากนัน้น าทา่น

ชม พระราชวงัเครมลนิ Grand Kremlin Palace บนทีด่นิกรรมสทิธิข์องแกรนดป์รนิซ ์ซึง่ไดจั้ดตัง้ขึน้ตัง้แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 14 บนเนินโบโรวิตสกี ออกแบบโดยทีม

สถาปนิกภายใตก้ารบริหารจัดการของคอนสแตนติน ธอน 
พระราชวังเครมลนิมีเจตนาที่จะตอกย ้าถึงความยิ่งใหญ่ของ

ระบอบอตัตาธปิไตยรัสเซยี คอนสแตนตนิ ธอน ยังเป็นสถาปนกิ

ของเครมลนิอาร์มรี และมหาวหิารพระครสิตผ์ูไ้ถ่พระราชวังเค
รมลนิเดมิเคยเป็นพระต านักของซาร์ในมอสโก การก่อสรา้ง

พระราชวังรวมไปถึงขั ้นตอนการระเบิดอดีตพระราชวัง
สถาปัตยกรรมบาโรกในบริเวณดังกล่าว ซึง่ออกแบบโดยรัส

เตรลล ีและคริสตจักรนักบุญจอห์นแบ็พทสิต์ ซึง่ก่อสรา้งขึน้
ตามโครงการของ อโลอซีโิอเดอะนิวแทนทีโ่บสถ์แห่งแรกที่

สร า้งขึ้นในมอสโก  ชม ว ิหารอสัสมัช ัญ Assumption 

Cathedral สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สทีองอร่ามสวยงาม ชม 
โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ โบสถท์ีส่รา้งอทุศิใหก้ับนักบญุอารค์แอนเจล ไมเคลิ เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้

ซารก์อ่นยคุพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้ง
ในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะ

สรา้งระฆังใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่าง

หลอ่ ท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวังเครม
ลนิ ชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการให ้

เป็นปืนใหญท่ีส่ดุในโลก ท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตัน และลกู
ก ร ะ สุ น ห นั ก 

ลกูละ 1 ตนั  

 
เ ที่ ย ง

 บ ริ ก า ร
อ า ห า ร

กลางว ัน  ณ 
ภตัตาคาร 

น า ท่ า น ช ม 

จ ัตุ ร ั ส แ ด ง 
Red Square 

เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของรัสเซยี สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อวีานที ่
3 เพือ่เป็นสถานทีจ่ัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชมุนุมตา่งๆ ทา่น

จะไดม้เีวลาอสิระถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ อนุสรณ์สถานเลนนิหรื

อสสุานเลนนิ Lenin Mausoleum ซึง่เก็บรักษาร่างของวลาดี
มรี์ เลนิน ผูน้ าคนส าคัญของคอมมวินิสต ์และเปิดใหป้ระชาชน

ทั่วไปสามารถเขา้ไปเคารพศพได ้และ วหิารเซนตบ์าซิล 
Saint Basil's Cathedral แหง่นี ้ก็จะถอืวา่มาไมถ่งึประเทศรัสเซยี เป็นอาสนวหิารของศาสนจักรออรโ์ธดอกซ์

รัสเซยี สรา้งโดยซารอ์วีานที ่4 หรอืซาร์อวีานจอมโหด เพือ่ฉลองชยัชนะเหนือพวกมองโกลทีก่รีธาทัพมาเมอืง
คาซาน เมือ่ปี ค.ศ. 1552 ผลจากชัยชนะครัง้นี้ท าใหรั้สเซยีสามารถรวมชาตไิดเ้ป็นปึกแผ่น จงึสรา้งมหาวหิาร

แห่งนี้ข ึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1555 มหาวหิารเซนตบ์าซลิมรีูปทรงทีไ่ม่เหม ือนโบสถอ์ืน่ คอืมโีดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที ่

9 ทีอ่ยู่ตรงกลาง ท าใหอ้าคารมรีูปทรงแปดเหลีย่ม ดว้ยสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบ
รัสเซยีโบราณอันไดรั้บอทิธพิลมาจากไบแซนไทนท์ีเ่ป็นโดมทรงหัวหอมกบัสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกนัวา่รัสเซยีนก



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

รหสัโปรแกรมทวัร ์      Russia ST.Petersburg-DEC-KC-W02 

อธกิ หอคอยสงูรูปกระโจมเป็นอทิธพิลจากยุโรปตะวันตก ผลลัพธท์ีอ่อกมาจงึกลายเป็นหอคอยสงูรูปแทง่เทยีน
ก าลังลุกไหมบ้นปลายล าเทยีน สง่ความโชตชิ่วงชัชวาลยเ์ป็น

เครื่องบูชาเทพเจา้บนสวรรค์ มหาวหิารนี้ไดรั้บการออกแบบ

โดยสถาปนกิชือ่ปอสตน์คิ ยาคอฟเลฟ Postnik Yakovlev และ
ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรือ่งเลา่สบืตอ่กัน

วา่ ซารอ์วีานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิาร
แห่งนี้มาก จงึมคี าสัง่ใหป้นูบ าเหน็จแกส่ถาปนกิผูอ้อกแบบดว้ย

การควกัดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่

ทีส่วยงามกว่านี้ไดอ้กี การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจา้อวีานที่ 
4 จึง เ ป็นที่มาของสมญานามอีวานผู โ้หดรา้ย  Ivan The 

Terrible อิสระท่านชอ้ปป้ิงที่ ห้างสรรพสินค้ากุม Gum 
หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในเมอืงมอสโก แต่มชี ือ่เสยีงใน

เรื่องของสินคา้อันมีใหเ้ลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด 
หา้งสรรพสินคา้กุมหรืออีกสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่ของเมืองนี้ หา้งสรรพสนิคา้กุม ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 

1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคาร
เป็นอาคารสงู 3 ชัน้ มรีา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายส าหรับใหผู้ ้

ทีเ่ดนิทางหรือผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่
สนิคา้ทีน่ี่อาจจะมีทัง้รูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหรา

โอ่อ่า และที่ส าคัญตัง้อยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดง

หา้งสรรพสนิคา้กุมมีการจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภคและ
บริโภคเช่น เสื้อผา้ ของใชใ้นครัวเรือน สินคา้ที่มีชื่อมียี่หอ้ 

เครื่องส าอางค์ 
น ้าหอม และสนิคา้ทีเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึซึง่มีใหเ้ลอืกกัน

อย่างหลากหลายทเีดยีว น าทา่นสู ่ถนนอารบตั ย่านการคา้ มี

ของซือ้ของขายมากมาย เป็นถนนทีข่ ึน้ชือ่ของ กรุงมอสโคว ์
น าชมความยิง่ใหญ่ของรัสเซยีรถไฟใตด้นิมอสโคว ์ชม สถานี

รถไฟใตด้นิ Metro การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีลว้น
วิจิตรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม 

งานสเตนกลาส กระจกส ีอกีทัง้โคมไฟ และงานประดับประดา
ตา่งๆ ลว้นประณีตวจิติรบรรจง 

 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Ibis Dynamo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

         

วนัที ่6 มอสโคว ์- อสัตานา 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

10:20 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อสัตานา โดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC894 
 

16:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อสัตานา (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

20:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC231 
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วนัที ่7 อสัตานา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

04:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

อตัราค่าบรกิาร  

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

วซีา่ 

เดอืน  พฤศจกิายน 

04 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60  54,999 53,999 52,999 9,900 - 

11 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60  54,999 53,999 52,999 9,900 - 

18 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60  56,999 55,999 54,999 9,900 - 

25 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60  59,999 58,999 57,999 9,900 - 

เดอืน ธนัวาคม 

04 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60 KC276/KC931 

* วนัรัฐธรรมนูญ 

62,999 61,999 60,999 9,900 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASTANA 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
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 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 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 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ 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 และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
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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  

 

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 าระคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตัว๋ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
   


