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รสัเซีย : เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-มอสโคว ์6 วนั 4 คืน  

นัง่รถไปดว่นพิเศษ 4 ชัว่โมง (ขาเดียว) 
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จดุเดน่ของรายการท่องเท่ียวรสัเซียของเรา 

1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจ าชาติประเทศ

คาซัคสถาน สายการบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้ น

อิ น เ ดี ย  จ า ก ก า ร จั ด อั น ดั บ ข อ ง ส ก า ย แ ท ร็ ก  5ปี ซ้ อ น 

2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ่งควา้รางวลั สายการบินยอดเยี่ยม

ของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN 

AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจ าปี 2016 มาครอง  

2.  เราใชร้ร.4ดาวในทุกเมือง เน่ืองจากระดบัคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากนั และการจดัอนัดบัดาวหรือระดบั

คุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะน้ันเราจึงตดัสินใจไม่คา้ก าไรเกินควรดว้การใชร้ร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อใหคุ้ม้กบัเงินและเวลาที่

ท่านตอ้งเสียไป 

3.   อาหาร, เราพิถีพิถนั คดัสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในรา้นจีน ส่วนใหญ่รา้นอาหารจีนในรสัเซียจะเป็นอาหารจีนท่ี

ท าจากชาวจีนทางเหนือซ่ึงรสชาติจะค่อนขา้งจืดและมนั แมสี้สนัจะน่ารปัปะทานแต่ไม่ไดเ้ร่ืองฉะน้ันในทุกเมนูท่ีทวัร์

รสัเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูท่ีท่านมัน่ใจไดว้่าถูกปากคนไทยมากท่ีสุดจากประสบการก์ว่าสิบสิบปี แมก้ระทัง่รา้นอาหาร

ทุกรา้นท าเลก็จะตอ้งอยู่ในเสน้ทางท่องเท่ียวไม่ไกลกนัมากนัก เพื่อจะไดไ้ม่เสียเวลาในการท่องเท่ียว อาหารรสัเซีย 

 เราพยายามคดัสรร อาหารท่ีใกลเ้คียง คนไทยทานได ้และมีการตอบรบัดีจากลูกทวัรค์นไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลกัทาน

และทานไม่ไดเ้ลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

พกัเดียวเพิ่ม 

05-10 ธ.ค.62 42,999 42,999 42,999 6,000 

30 ธ.ค.-04 ม.ค.63 50,999 50,999 50,999 6,500 
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07.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเ์ตอร ์ U14 – U16 ประต ู9 โดยสายการบิน AIR ASTANA พบกบัเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกล 

10.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)   โดยสายการบิน AIR ASTANA เทีย่วบินที ่KC 932 

 (16.30 น. แวะเปลี่ยนเครือ่งทีส่นามบิน ASTANA)  

18.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)    โดยเท่ียวบินท่ี KC135 

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

หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

   น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรอืเทยีบเทา่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกชื่อหน่ึงเรียกว่า PETRODVORETSหรอืเป

โตรควาเรสต ์ ตั้งอยู่แทบชานเมืองของ เป็น

พระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร เกิดข้ึนจากราชาปี

เตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิต

โดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีชื่อว่าฟรานเชสโก ราส

เทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้งสองท าคนละส่วนใน

พระราชวงัน้ีโดยตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็นหน้าท่ี

หลกัของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผ์สม

เรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงาน

ไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงัอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ 

งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงักย็งัมีสวนน ้าพุอนัตระการตาและสวน

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

วนัท่ีสอง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว  HERMITAGE  

                   MUSEUM –โบสถห์ยดเลือด - มหาวิหารเซนตไ์อแซค  (B/L/D)      
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พฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทาง

ทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ทอ่งเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั้งประเทศ

รสัเซียและไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 5 พระองคไ์ดเ้สด็จ

มาประทบัท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้

ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ 

พ.ศ.2440 พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์

ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีหอ้งมากถึง 1,050 หอ้ง

มากถึง 3 ลา้นชิ้ น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน เมื่อ

เขา้ไปภายในจะตอ้งเอาเป้ เส้ือหนาว กระเป๋ากลอ้ง

ถ่ายรูป สมัภาระใหญ่ๆ ฝากไวย้งัเจา้หน้าท่ี (ในกรณี พระราชวงั Hermitage ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่

ทอ่งเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

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

ทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้บัการปรบัปรุงเป็นโบสถ์

หิน และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ีปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งน้ีเป็นวิหารท่ี

มีความยิ่งใหญ่

ท่ีสุดของโลก 

พระองคจึ์ง

ทุ่มเททั้ง

ก าลงัคน และ

ก าลงัทรพัย์

อย่างมหาศาล 

เฉพาะยอดโดม

ใชท้องค าแผ่น

ปิดหนักรวม 

100 กิโลกรมั 

ภายในวิหาร

ประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง 40 ปี  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรอืเทยีบเทา่ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

St Petersburg สรา้งในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช ้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลกัษณะเป็น

รูปทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่อ

อิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์

(Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิมสรา้ง

ขึ้ นเมื่อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบ

ของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จใน

วนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งชื่อ

วิหารแห่งน้ีเพื่อเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปี

เตอร ์และนักบุญปอลดเ์พื่อเป็นการ

เผยแพร่ศาสนา ความสงูของยอดแหลม

คือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิง 

ก่อสรา้งท่ีสงูท่ีสุดของเมืองและหา้มสรา้งส่ิงก่อสรา้งใดสงูกว่า ภายในท าการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซ่ึงนับว่า

แตกต่าง กบัโบสถค์ริสตอ์อรโ์ทดอกซท์ัว่ไปและวิหารแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้

จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์ (ในกรณี St.Peter and 

Paul ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานทีท่่องเทีย่วอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางสู่สถานีรถไฟ  15.00–18.45 น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วนSAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ – สู่มอสโคว์  (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับ

เจา้หนา้ทีห่รอืหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท่้านไดเ้ต็มอิ่มกบัการเดิน ชมถนนอารบตั (ARABAT STREET) ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ 

ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภต่์อมาในสมยัสหภาพโซเวียต ถนนอารบตั

เป็นย่านท่ีพกัของสมาชิกระดบัสงูของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตั กลายเป็นถนนคนเดินท่ีมี

ชื่อเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟ  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 

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

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

น าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็น

ทศันียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยู่เบื้ องล่างไดโ้ดยทั้งหมด  จึงท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือก

เนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้ นท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมอสโคว  

ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ  ในฮิลส์แปร์โรว์ เป้นมหาวิทยาลัยท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ไดร้ับการก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียใน

ช่วงเวลาน้ัน มหาวิทยาลัยท่ีไดร้ับการตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวท่ีสวย ท่ีสุดในมอสโคว ท่ี

คู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของ

มอสโคว  

จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนคร

เคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสัง่ให้

สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็น

เพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ท่ีเป็น

เหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ตามความ

เชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตย์

ของพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลิน

เป็นพิพิธภัณฑ์ และท่ีตั้งสถานท่ีส าคัญ

หลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหาร

ต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอื่นๆอีกมากมาย (ในกรณี พระราชวังเครมลินปิด ทาง

ทวัรจ์ะจดัหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

เดินทางสู่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ท่ีอยู่ในบริเวณพระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บ

สมบัติล ้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกันตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ 

เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง 

จากน้ัน ชม โบสถอ์ัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่ส าคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลินโดยสรา้ง

ทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที่มีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจา้อี

วานและ ชมระฆงัยกัษท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก (หมายเหตุ: จ  ากัดรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวันละ 4 รอบ

เทา่นั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดงันั้นกรุณาตรงตอ่เวลานัดหมายอยา่งเครง่ครดั)  

วนัท่ีสี่   ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล  -พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร-์ โบสถ ์

                  อสัสมัชญั –จตัรุสัแดง -มหาวิหารเซนตบ์าซิล –กุม                      (B/L/D)                               
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่บริเวณ จตัรุสัแดง “Red Square” หวัใจของกรุงมอสโคว(์Moscow)  

ถ่ายภาพหนา้ จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรัสท่ี

ส ว ย ง าม ท่ี สุ ด ใ น โ ลก  เ ป็ น

สถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของ

ประเทศสังคมนิยม สร้างดว้ย

หินแกรนิต และหินอ่อน นับ

ล้ า น ชิ้ น ต อ ก ล ง บ น พื้ น จ น

กลายเป็นลานหินโมเสกเป็น

พื้ นท่ีลานกว้าง ทางด้านหน้า

จัตุ รัสแดง น้ัน  เ ป็น ท่ีตั้ ง ของ

กิ โล เมตร ท่ีศูนย์ขอ งรัส เ ซี ย 

สัง เกตุได้จากท่ีพื้ นถนนจะมี

สัญลักษณ์ เ ป็นวงกลม และ

ภาย ใน ว ง กลม น้ี เ อ ง ก็ จ ะ มี

นักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตัวเองไปดา้นหลังเพื่ออธิษฐานใหไ้ด้

กลับมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรัสแดงน้ีมีพื้ นท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็น

สถานท่ีจดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรัสแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ี

ท่องเท่ียวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย  
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น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กบั เป็นทีร่ะลึก ณ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL)  

(ในกรณี มหาวิหารเซ็นตบ์าซิลปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับ

หวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)สถาปัตยกรรมท่ีกลายเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป็น

โดมรูปหัวหอม สีสนัสดใส 

ตั้ ง ต ร ะ ห ง่ า น ส ง่ า ง า ม 

ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครม

ลิน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อี

วาน ท่ี  4 ( Ivan the 

Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์

สถานในการรบชนะเหนือ

กองทพัของมองโกลท่ีเมือง

คาซาน ในปี พ.ศ. 2095 

หลังจากถูกปกครองกดขี่

มานานหลายรอ้ยปี  และ

ออกแบบโดยสถาปนิก ปอ

ส นิ ก ย า ค อ ฟ เ ล ฟ 

(PostnikYakovlev) ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรง

พอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการ

ควกัดวงตาทั้งสองเพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกว่าน้ีไดอ้ีกการกระท าในครั้งน้ันของพระ

เจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหดน้ันเอง  

น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมในการรบัชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวนันั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้ับการยกย่องจากทัว่

โ ล ก ว่ า เ ป็ น ส ถ า นี

รถไฟฟ้าใต้ดิน ท่ีสวย

ท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละ

สถานีจะมีการตกแต่งท่ี

แตกต่างกัน ในสมัย

สงครามโลกครั้ งท่ี 2 

สถานีรถไฟใต้ดินได้

กลายเป็นหลุมหลบภยั

ท่ี ดี ท่ี สุ ด เ พ ร า ะ มี

โครงสร้าง ท่ีแข็ งแรง

รวมทั้งการก่อสร้างท่ี

ขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบัน

รถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

หลังจากน้ัน ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระ กบั การชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้กุม GUM  ซ่ึงเป็นหา้งท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุง

มอสโก แต่มีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีก
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สถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1895 มีความ

สวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู8ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรับให้

ผูท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและ

ภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคัญตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดงหา้งสรรพสินคา้กูม มีการ

จ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครัวเรือน สินคา้ท่ีมีชื่อมียี่หอ้ เคร่ืองส าอางค ์

น ้าหอม และสินคา้ที่เป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอย่างหลากหลายทีเดียว     

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของ

สตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง

ผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง 

ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหว่างพกัจะมี

บริการ ถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ จากน้ัน น าท่านกลบัสู่ท่ี

พกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งด        

                               หรือ ชมการแสดง

ท่ี YAR RESTAURANT ) 

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้  น าทา่นอ าลาเมืองมอสโคว ์ เดินทางสู่สนามบิน  

09.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอสโคว ์(SVO) สู่สนามบิน ASTANA 

โดยสายการบิน AIR ASTANA เทีย่วบินที ่KC872 

16.55 น.  ถึงสนามบิน ASTANA(รอเปลี่ยนเครือ่ง)  

01.10 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASTANA เทีย่วบินที ่KC931 

08.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  

 

 

ในกรณทีี่ผู้โดยสาร มไีฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วข้องกบัวนัเดนิทางทีท่่านได้ท าการ
จองไว้กบัทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋วดงักล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
 

 

 
** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

วนัท่ีหา้   มอสโคว ์– ASTANA 

 

วนัท่ีหก กรุงเทพ ฯ 
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แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลกิการเดินทาง หรือ เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั 

หมายเหต ุ**บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีผู่เ้ดินทางต  า่กว่า 20 ทา่น*** 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอื่นๆเป็นส าคญั  

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

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

หอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินแอรเ์อสตาน่า ใหท้่านละ 1 ใบน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 

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

อตัราน้ีรวม 

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

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER  - MOSCOW  

แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 

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

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหม 

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม 
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ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนตัวอื่นๆ ที่ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ 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 

ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X6วนั =18 USD 

รวมทิป  43 USD /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดข้ึนตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ

ทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง

หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือเหตุการณท์าง

การเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ข้ึนอยู ่ณ หนา้งานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจ

คืนเงินใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทั้งหมดหรือบางสว่น 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่

ในประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเครื่องและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมวา่กรณีใดๆทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และเมื่อตัว๋ออก

มาแลว้ จะไมส่ามารถ เปล่ียนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

**ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,

การก่อจลาจล,เหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรือ 
เจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีใน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)** 

 

 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง 
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และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 


