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จุดเด่ นของรายการท่ องเที่ยวรัสเซียของเรา
เราใช้ สายการบินแอร์ แอสตาน่า สายการบินประจาชาติประเทศคาซัคสถาน สายการ
บินที่ดีที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื ้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกาย
แทร็ ก 5ปี ซ้ อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ่งคว้ ารางวัล สายการบินยอดเยี่ ยม
ของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND
INDIA ของสกายแทร็ ก ประจาปี 2016 มาครอง
เราใช้ รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน
และการจัดอันดับดาวหรื อระดับคุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะนันเราจึ
้
งตัดสินใจไม่ค้ากาไรเกินควรด้ วการใช้ รร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อให้ ค้ มุ กับเงิน
และเวลาที่ทา่ นต้ องเสียไป
อาหาร, เราพิถีพิถนั คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้ านจีน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจีนในรัสเซียจะเป็ นอาหารจีนที่ทาจากชาวจีนทางเหนือ
ซึ่งรสชาติจะค่อนข้ างจืดและมัน แม้ สีสนั จะน่ารัปปะทานแต่ไม่ได้ เรื่ องฉะนันในทุ
้ กเมนูที่ทวั ร์ รัสเซียเลือกสรร จึงเป็ นเมนูที่ท่านมัน่ ใจได้ ว่าถูก
ปากคนไทยมากที่สดุ จากประสบการ์ กว่าสิบสิบปี แม้ กระทัง่ ร้ านอาหารทุกร้ านทาเลก็จะต้ องอยู่ในเส้ นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะ
ได้ ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว อาหารรัสเซีย
เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้ เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์ คนไทย ไม่ใช่เน้ นถูกเป็ นหลักทานและทานไม่ได้ เลย
เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้ า สัญลักษ์ ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็ นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่อเรื่ องดวงชะตามาก
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วันที่สอง
เช้ า

สนามบินสุวรรณภูมิ - เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
พร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA พบกับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก (LED) โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 932
(16.30 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ASTANA)
ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก (LED) โดยเที่ยวบินที่ KC135
เดินทางถึง สนามบิน Pulkovskoe, St Petersburg (LED)
หลังผ่ านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่ า

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ - พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE
MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
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กลางวัน

ค่า

นาท่านเข้ าชม พระราชวังฤดูร้อนปี เตอร์ ฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่งเรี ยกว่า PETRODVORETSหรื อเปโตรควาเรสต์
ตังอยู
้ แ่ ทบชานเมืองของ เป็ นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ ้นจากราชาปี เตอร์ มหาราช ปี เตอร์ ฮอฟเป็ นพระราชวังที่ถกู
นิรมิตโดยศิลปิ นเอกในสมัยนัน้ ที่ชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง ทังสองท
้
าคนละส่วนในพระราชวังนี ้โดยตัวภายใน
พระราชวังนันเป็
้ นหน้ าที่หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ "บารอค"และคลาสสิก พระเจ้ าปี
เตอร์ หมายมัน่ ปั น้ มือกับพระราชวังนี ้มาก วางโครงสร้ างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลีบ่ รรจงสร้ างพระราชวังอย่างปราณีตเน้ น
การตกแต่งภายใน เลือกใช้ โคมไฟระย้ า งานไม้ แกะสลักและภาพวาดสีน ้ามันเป็ นหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยงั มีสวนน ้าพุอนั
ตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ์ อิสระตามอัธยาศัยให้ ท่านได้ เก็บภาพเป็ นที่ระลึก (ในกรณี พระราช Peterhof ปิ ด
ทางทัวร์ จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุ ณาตรวจสอบกับหัวหน้ าทัวร์ อีกครัง้ )
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ ของทังประเทศรั
้
สเซียและไทย
เนื่องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ เสด็จมาประทับที่นี่ขณะเป็ นพระราช
อาคันตุกะของพระเจ้ าซาร์ ในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรื อ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ถือเป็ นหนึง่ ในพิพิธภัณฑ์ที่
ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุ ในโลก มีห้องมากถึง 1,050 ห้ องมากถึง 3 ล้ านชิ ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นภาพเขียน เมื่อเข้ าไปภายในจะต้ อง
เอาเป้ เสื ้อหนาว กระเป๋ ากล้ องถ่ายรู ป สัมภาระใหญ่ๆ ฝากไว้ ยงั เจ้ าหน้ าที่ (ในกรณี พระราชวัง Hermitage ปิ ด ทางทัวร์ จะ
จัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุ ณาตรวจสอบกับหัวหน้ าทัวร์ อีกครัง้ )
นาท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรี ยกเล่นๆว่า โบสถ์ หยดเลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในปี
1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผู้ก่อการร้ าย บุตรชายในฐานะกษั ตริ ย์
พระองค์ตอ่ ไปจึงสร้ างโบสถ์นี ้ขึ ้นเป็ นอนุสรณ์ เป็ นโบสถ์อนั งดงามที่อยูข่ ้ างคลอง Griboyedov โดยสร้ างขึ ้นตามบัญชาของ “พระ
เจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 3” เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่พระบิดาคือ “พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ในบริ เวณที่สร้ าง
โบสถ์นี ้ขึ ้นยอดของโบสถ์มีความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที่สิ ้นพระชนม์ ภายในสามารถจุคนได้ ถึง 1,600 คน และใช้ เวลาสร้ าง
ยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งด้ วยงาน “โมเสก” ที่มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใช้ หินอ่อนหลากสี ประดับประดา
ด้ านใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถ์ทรงหัวหอม
นาท่านชมภายในมหาวิหารเซนต์ ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สร้ างในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็ น
เอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็ นเพียงโบสถ์ไม้ ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้ รับการปรับปรุ งเป็ นโบสถ์หิน และถูกสร้ างใหม่อย่าง
งดงามในสมัยพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้ วิหารแห่งนี ้เป็ นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สดุ ของโลก พระองค์จึงทุ่มเท
ทังก
้ าลังคน และกาลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้ ทองคาแผ่นปิ ดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดา
ด้ วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้ เวลาก่อสร้ างยาวนานถึง 40 ปี (ในกรณี วิหาร St.Isaac's ปิ ด ทางทัวร์ จะจัดหา
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุ ณาตรวจสอบกับหัวหน้ าทัวร์ อีกครัง้ )
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่ า
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กลางวัน

ค่า

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ - ป้อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์
ถนนอารบัต
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมป้อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็ นสิง่ ก่อสร้ างแรกสุดของเมือง
St Petersburg สร้ างในปี ค.ศ 1703 เป็ นอนุสรณ์ชยั ชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้ วยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้ เป็ นป้อมปราการใน
การป้องกันข้ าศึกรุ กราน ตังอยู
้ ่บน เกาะวาซิลเยฟสกี ้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็ นรู ปทรงหกเหลี่ยม กาแพงเป็ นหินก่อ
อิ ฐ ส่ วนวิ ห ารปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่ ม สร้ างขึ น้ เมื่ อ ปี ค.ศ 1712 ด้ วยการ ออกแบบ
ของ DomennicaTrezzini สร้ างเสร็ จในวันที่ 29 มิถนุ ายน ค.ศ 1733 ตังชื
้ ่อวิหารแห่งนี ้เพื่อเป็ นเกียรติ์แด่นกั บุญปี เตอร์ และ
นักบุญปอลด์เพื่อเป็ นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็ นสิง่ ก่อสร้ างที่สงู ที่สดุ ของเมืองและ
ห้ ามสร้ างสิง่ ก่อสร้ างใดสูงกว่า ภายในทาการตกแต่งด้ วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริ สต์ออร์ โทดอกซ์ทวั่ ไปและ
วิหารแห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่ มต้ นจากพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราชเป็ นองค์แรก จนกระทัง่ ถึงกษัตริ ย์ องค์
สุดท้ ายของราชวงศ์ (ในกรณี St.Peter and Paul ปิ ด ทางทัวร์ จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุ ณาตรวจสอบกับ
หัวหน้ าทัวร์ อีกครัง้ )
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่สถานีรถไฟ 15.00–18.45 น. ออกเดินทางโดยรถไฟด่ วนSAPSAN EXPRESS TRAIN
จากเซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – สู่มอสโคว์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่หรือหัวหน้ า
ทัวร์ อีกครัง้ )

จากนันให้
้ ทา่ นได้ เต็มอิ่มกับการเดิน ชมถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนนี ้ปรากฏมาตังแต่
้ ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็ น
ที่อยู่ของชนชัน้ ขุนนางและศิลปิ นที่มีผ้ อู ปุ ถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็ นย่านที่พกั ของสมาชิกระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบนั ถนนอารบัต กลายเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ นจิตรกร ร้ านขายของ
ที่ระลึก ร้ านกาแฟ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่ า
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วันที่สี่
เช้ า

กลางวัน

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รแี่ ชมเบอร์- โบสถ์
อัสสัมชัญ –จัตรุ สั แดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านขึ ้นสู่ ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรื อเนินเขานกกระจอก เป็ นบริ เวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโค
วที่อยูเ่ บื ้องล่างได้ โดยทังหมด
้
จึงทาให้ เลนินผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี ้เป็ นที่ตงบ้
ั ้ านพักของตน
ปั จจุบนั พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยมอสโคว
ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุ งมอสโกมหาวิทยาลัยรั ฐ ในฮิลส์แปร์ โรว์ เป้นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สดุ และใหญ่
ที่สดุ ในรัสเซีย ได้ รับการก่อตังขึ
้ ้นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในช่วงเวลานัน้ มหาวิทยาลัยที่ได้ รับการตังชื
้ ่อตาม
เขาในปี 1940 และเป็ นจุดชมวิวที่สวย ที่สดุ ในมอสโคว ที่ค่รู ักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวให้ ค วาม
สนใจเป็ นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว จากนันน
้ าท่านเข้ าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1147
โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้ าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสัง่ ให้ สร้ างเพื่อใช้ ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้อมปราการไม้ ธรรมดา
ที่เป็ นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้ า ปั จจุบนั พระราชวังเครมลินเป็ น
พิพิธภัณฑ์ และที่ตงสถานที
ั้
่สาคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้ างอื่นๆอีก
มากมาย (ในกรณี พระราชวังเครมลินปิ ด ทางทัวร์ จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุ ณาตรวจสอบกับหัวหน้ า
ทัวร์ อีกครัง้ )
เดิ น ทางสู่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อาร์ เมอร์ รี่ แชมเบอร์ ที่ อ ยู่ ใ นบริ เวณ
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี ้เป็ นสถานที่เก็บสมบัติล ้าค่ากว่า 4,000
ชิ ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่ องป้องกันตัว หมวก เสื ้อเกราะที่ใช้ รบใน
สมรภูมิ เครื่ อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่ องทรง
ของกษัติย์พระเจ้ าซาร์ และซารี นา่ ซึง่ หาดูได้ ยากยิ่ง
จากนัน้ ชม โบสถ์ อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่
สาคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลินโดยสร้ างทับลงบนโบสถ์ ไม้ เก่าที่มีมา
ก่อนแล้ ว ใช้ ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปื นใหญ่ , หอระฆังพระเจ้ าอี
วานและ ชมระฆังยักษ์ ท่ ีใหญ่ ท่ ีสุดในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการ
เข้ าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่ านัน้ คือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนัน้
กรุ ณาตรงต่ อเวลานัดหมายอย่ างเคร่ งครัด)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเข้ าสูบ่ ริ เวณ จัตุรัสแดง “Red Square” หัวใจของกรุ งมอสโคว์
(Moscow)
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** เนื่องจากจัตุรัสแดงเป็ นสถานที่ท่ ีใช้ ในการประกอบพิธีสาคัญต่ างๆ และทางประเทศรั สเซียไม่ ได้ มีกาหนดการที่
แน่ นอน หากกรณี ที่ปิดถนนและปิ ดจัตุรัสแดงไม่ สามารถเข้ าไปถ่ ายภาพใกล้ ๆได้ ถือว่ าเป็ นเหตุ สุดวิสัย ทางเราจะ
นาท่ านไปสถานที่อ่ ืนเป็ นการทดแทน*** ถ่ ายภาพหน้ า จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็ นสถานที่สาคัญตังอยู
้ ่กลางใจ
เมืองของมอสโควเป็ นจัตรุ ัสที่สวยงามที่สดุ ในโลก เป็ นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้ างด้ วยหินแกรนิต
และหินอ่อน นับล้ านชิ น้ ตอกลงบนพื ้นจนกลายเป็ นลานหินโมเสกเป็ นพื ้นที่ลานกว้ าง ทางด้ านหน้ าจัตรุ ัสแดงนัน้ เป็ นที่ตงของ
ั้
กิโลเมตรที่ศนู ย์ของรัสเซีย สังเกตุได้ จากที่พื ้นถนนจะมีสญ
ั ลักษณ์เป็ นวงกลม และภายในวงกลมนี ้เองก็จะมีนกั ท่องเที่ยวเข้ าไป
ยืนกลางวงกลมนันและโยนเศษเหรี
้
ยญข้ ามไหล่ตวั เองไปด้ านหลังเพื่ออธิ ษฐานให้ ได้ กลับมาที่มอสโควอีกครัง้ ลานกว้ างของ
จัตรุ ัสแดงนี ้มีพื ้นที่กว้ าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้ าที่เป็ นสถานที่จดั งานสาคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย
บริ เวณจัตรุ ัสแดงยังประกอบไปด้ วยสถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
รัสเซีย
นาท่านถ่ายรูปด้ านหน้ าคูก่ บั เป็ นที่ระลึก ณ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL)
(ในกรณี มหาวิหารเซ็นต์ บาซิลปิ ด ทางทัวร์ จะจัดหาสถานที่
ท่ องเที่ยวอื่นทดแทน กรุ ณาตรวจสอบกับหัวหน้ าทัวร์ อีกครั ง้ )
สถาปั ตยกรรมที่กลายเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของกรุ งมอสโคว ด้ วย
รู ปทรงที่มีลกั ษณะเป็ นโดมรู ปหัวหอม สีสนั สดใส ตังตระหง่
้
านสง่า
งาม ขนาบข้ างด้ วยกาแพงเครมลิน สร้ างขึ ้นโดยพระเจ้ าอีวานที่ 4
(Ivan the Terrible) เพื่อเป็ นอนุสรณ์ สถานในการรบชนะเหนือ
กองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขี่มานานหลายร้ อยปี และออกแบบโดยสถาปนิก ปอ
สนิกยาคอฟเลฟ (PostnikYakovlev) ด้ วยความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทาให้ มีเรื่ องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้ าอีวานที่ 4 ทรง
พอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี ้มากจึงมีคาสัง่ ให้ ปนู บาเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้ วยการควักดวงตาทังสองเพื
้
อ่
ไม่ให้ สถาปนิกผู้นนสามารถสร้
ั้
างสิง่ ที่สวยงามกว่านี ้ได้ อีกการกระทาในครัง้ นันของพระเจ้
้
าอีวานที่ 4 จึงเป็ นที่มาของสมญานามอี
วานมหาโหดนันเอง
้
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว (METRO) ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่
กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทาง
วันนัน้ ๆ สถานีรถไฟใต้ ดิน สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้ รับการยก
ย่องจากทัว่ โลกว่าเป็ นสถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดินที่สวยที่สดุ ในโลก ซึ่งในแต่
ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั ง้ ที่ 2
สถานีรถไฟใต้ ดินได้ กลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สดุ เพราะมีโครงสร้ าง
ที่แข็งแรงรวมทัง้ การก่อสร้ างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ ดินหลาย 10 เมตร
และบางสถานียงั เป็ นที่บญ
ั ชาการระหว่างสงครามอีกด้ วย ในปั จจุบนั
6

ค่า

วันที่หา้
เช้ า
09.10 น.
16.35 น.

วันที่หก
01.00 น.
08.55 น.

รถไฟใต้ ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาวทังหมด
้
260 ก.ม. หลังจากนัน้ ให้ ทกุ ท่านได้ อิสระ กับ การช้ อป
ปิ ้ งห้ างสรรพสินค้ ากุม GUM ซึ่งเป็ นห้ างที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุ งมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่ องของสินค้ าอันมีให้ เลือกซื ้อกัน อย่าง
หลากหลายชนิด ห้ างสรรพสินค้ ากุม หรื ออีกสถานที่หนึง่ ที่มีสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี ้ ห้ างสรรพสินค้ ากุม ก่อสร้ างขึ ้นใน
ปี ค.ศ.1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 8ชัน้ มีร้านค้ าเปิ ดให้ บริ การมากมายสาหรับ
ให้ ผ้ ทู ี่เดินทางหรื อผู้ที่ชอบการช้ อปปิ ง้ ถึง200 ร้ านค้ าด้ วยกัน แต่สนิ ค้ าที่นี่อาจจะมีทงรู
ั ้ ปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดหู รู หราโอ่
อ่า และที่สาคัญตังอยู
้ บ่ ริ เวณลานกว้ างในย่านจตุรัสแดงห้ างสรรพสินค้ ากูม มีการจาหน่ายสินค้ าประเภทอุปโภคและบริ โภคเช่น
เสื ้อผ้ า ของใช้ ในครัวเรื อน สินค้ าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่ องสาอางค์ น ้าหอม และสินค้ าที่เป็ นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้ เลือกกันอย่าง
หลากหลายทีเดียว
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่ า

มอสโคว์ – ASTANA
นาท่ านอาลาเมืองมอสโคว์ เดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจากสนามบินมอสโคว์ (SVO) สู่สนามบิน ASTANA
โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC872
ถึงสนามบิน ASTANA(รอเปลี่ยนเครื่อง)

กรุงเทพ ฯ
ออกเดินทาง สู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุ งเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ

ในกรณีท่ ผี ้ โู ดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่ท่านได้ ทาการจองไว้ กับทางบริ ษัท
ฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋วดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
ทุกกรณี
**หมายเหตุ**
ในช่ วงระหว่ างการจัดการแข่ งขัน FIFA World Cup (ฟุตบอลโลก2018) ที่จะจัดขึน้ ระหว่ างเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2561 อาจทาให้ โรงแรมที่พัก
ในรั สเซียไม่ เพียงพอต่ อนักท่ องเที่ยว ทัง้ ช่ วงเวลาที่จัดการแข่ งขัน รวมทัง้ ก่ อนและหลั งการจัดการแข่ งขัน อาจส่ งผลกระทบต่ อคณะ
ทัวร์ ของเราที่เดินทางในช่ วงเวลานัน้ ทัง้ นีโ้ รงแรมที่พักอาจจะไม่ ได้ ระดับเดียวกันหรื อเทียบเท่ าโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ อย่ างไรก็
ตามผู้จัด จะคานึงถึงคุณภาพ และมาตรฐานของโรงแรมเป็ นสาคัญ
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อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
07-12 มิ.ย.
14-19 มิ.ย.
21-26 มิ.ย.
28 มิ.ย.-03 ก.ค.
05-10 ก.ค.
12-17 ก.ค.
19-24 ก.ค.
26-31 ก.ค.
02-07 ส.ค.
09-14 ส.ค.
23-28 ส.ค.
04-09 ก.ย.
11-16 ก.ย.
18-23 ก.ย.
25-30 ก.ย.

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
49,999 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
48,999 บาท

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
47,999 บาท

71,999 บาท

พักเดียวเพิ่ม
9,000

15,000

48,888 บาท

47,888 บาท

46,888 บาท

8,000

47,888 บาท

46,888 บาท

45,888 บาท

7,000

** ในกรณีท่ คี ณะออกเดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
** ในกรณีท่ คี ณะออกเดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน หรือต่ากว่ ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัด
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่ าทัวร์ เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่น่ ังจ่ าย 15, 000 บาท/ท่ าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้ อมส่ งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่ วนที่เหลือ ก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 20 วัน
หากไม่ ชาระค่ าใช้ จ่ายภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ ผี ้ เู ดินทางต่ากว่ า 20 ท่ าน***
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ณ วันนัน้ ที่ไม่ สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่ างเช่ น ค่ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ าวีซ่า, ค่ ามัดจาห้ องพัก เป็ นต้ น)
ยกเลิกหลังจากจ่ ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
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กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ ต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทาเรื่ องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และ
ในทุกๆการให้ บริ การ เพื่อให้ พิจารณาอีกครัง้ ทังนี
้ ้ อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้ งได้ ว่าสามารถคืนเงินได้ ทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน หรื อไม่ได้ เลย เพราะขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริ การอื่นๆเป็ นสาคัญ
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ ทา่ นเปิ ด
ห้ องพัก เป็ น1TWN +1SGLจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ วไม่ สามารถขอคืนเงินได้ และไม่ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่ อง สายการบินแอร์ เอสตาน่า ให้ ท่านละ 1 ใบน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ าถือขึ ้นเครื่ อง (Hand
carry) น ้าหนักต้ องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (ชันประหยั
้
ด) กรุงเทพฯ –แอสตาน่า - เซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก // มอสโคว์ – แอสตาน่า - กรุงเทพฯ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้ องพัก 2 ท่าน /1 ห้ อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER - MOSCOW
แจกน ้าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านัน”เงื
้ ่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุต่ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริ ษัทประกันฯจะชดใช้ คา่ สินไหม
ทดแทนเพียงครึ่งหนึง่ ของสัญญาฯ)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนือรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋ า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 เหรี ญ USD /ท่าน X 5 วัน =15 USD
ค่าทิปคนขับรถท้ องถิ่น 2 เหรี ยญ USD/ท่าน X 5 วัน= 10USD
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย 3 เหรี ญ USD/ท่าน X6วัน =18 USD
รวมทิป 43 USD /ท่ าน/ทริป
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หมายเหตุ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
ตามจริ ง
ในกรณีที่ผ้ โู ดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรื อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศกรุ ณาแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ทราบทุกครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ ทุกประเภทมิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้นในกรณีที่ทวั ร์ มีการยกเลิกการเดินทา งหรื อ
เปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบินโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ หรื อเหตุการณ์ ทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรื อเหตุฉกุ เฉินต่างๆ ขึ ้นอยู่ ณ หน้ างานนัน้ ๆ
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรื อสิง่ ของห้ ามนาเข้ าประเทศ เอกสารเดิน ทางไม่
ถูกต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯไม่อาจคืนเงิ นให้ ท่าน
ได้ ไม่วา่ จานวนทังหมดหรื
้
อบางส่วน
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา่ อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ใน
ประเทศไทย
ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลีย่ นเครื่ องและทรัพย์สนิ ของตนเอง
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้ บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไมว่ากรณีใดๆทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ ในการประกอบการทาโปรแกรมใช้ เพื่อความเข้ าใจในมุมมองสถานที่ทอ่ งเที่ยว ภาพใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน้
เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ตา่ งกัน โดยสายการบิน แอร์ แอสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ ก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตัว๋ ออกมาแล้ ว จะ
ไม่สามารถ เปลีย่ นชื่อหรื อยกเลิกการเดินทางหรื อ REFUND ตัว๋ ได้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม **
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