จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา
1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่ า สายการบินประจาชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลาง
และภาคพื้ นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปี ซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ้ งคว้ารางวัล สาย
การบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดี ย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก
ประจาปี 2016 มาครอง
2. เราใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่ องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับ
คุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไม่คา้ กาไรเกินควรด้วการใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อให้คุม้ กับเงินและเวลา
ที่ท่านต้องเสียไป
3. อาหาร, เราพิถีพิถนั คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้านจีน ส่วนใหญ่รา้ นอาหารจีนในรัสเซียจะเป็ นอาหารจีนที่
ทาจากชาวจีนทางเหนื อซึ่งรสชาติจะค่อนข้างจืดและมัน แม้สีสนั จะน่ ารัปปะทานแต่ไม่ได้เรื่องฉะนั้นในทุกเมนูที่ทวั ร์
รัสเซียเลือกสรร จึงเป็ นเมนู ที่ท่านมัน่ ใจได้วา่ ถูกปากคนไทยมากที่สุดจากประสบการ์กว่าสิบสิบปี แม้กระทัง่ ร้านอาหาร
ทุกร้านทาเลก็จะต้องอยูใ่ นเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ ยว อาหารรัสเซีย
เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์คนไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็ นหลักทาน
และทานไม่ได้เลย
4. เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็ นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่อเรื่องดวงชะตามาก

ตารางการเดินทาง
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม

กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ – มอสโคว์

(-/-/-)

มอสโคว์ – จัตรุ สั แดง– มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต – ละครสัตว์ (B/L/D)
มอสโคว์ - พระราชวังเคลมริน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อสั สัมชัญ – METROIZMAILOVSKY MARKET

(B/L/D)

วันที่สี่

มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ –มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เรือรบหลวงออโรร่า –
ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์
(B/L/D)

วันที่หา้

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ -พระราชวังฤดูหนาว –
โบสถ์หยดเลือด
(B/L/D)

วันที่หก
วันที่เจ็ด

วันแรก
07.00 น.

10.10 น.

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – อัลมาตี้ (ALA) (B/-/-)
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ – มอสโคว์

(-/-/-)

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4
เคาน์เตอร์ U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC932
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์โดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC932

(16.35 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ALMATY)
20.50 น.

ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ KC875
เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

มอสโคว์ – จัตรุ สั แดง– มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต – ละครสัตว์ (B/L/D)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

18.55 น.

นาท่านถ่ายภาพหน้า จัตุรสั แดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็ นสถานที่สาคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็ น
จัตุ รัส ที่ ส วยงามที่ สุ ด ในโลก เป็ นสถานที่ เก็ บ
ศพเลนิ น ศาสดาของประเทศสังคมนิ ย ม สร้าง
ด้วยหินแกรนิ ต และหินอ่อน นับล้านชิ้ นตอกลง
บนพื้ นจนกลายเป็ นลานหินโมเสกเป็ นพื้ นที่ลาน
กว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้ น เป็ นที่ ต้ังของ
กิ โลเมตรที่ ศูน ย์ของรัสเซี ย สังเกตุ ได้จากที่ พื้ น
ถนนจะมี สั ญ ลัก ษณ์ เป็ นวงกลม และภายใน
วงกลมนี้ เองก็ จะมีนั ก ท่ องเที่ ย วเข้าไปยื น กลาง
วงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตวั เองไป
ด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรสั แดงนี้ มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว
130 เมตร ทาหน้าที่เป็ นสถานที่จดั งานสาคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรสั แดง

ยัง ประกอบไปด้ว ยสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ รายรอบอี ก มากมาย เช่ น พระราชวัง เครมลิ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประวัติศาสตร์รสั เซีย
จากนั้ นนาท่ านเข้าชม พร้อมถ่ ายรูปเป็ นที่ ระลึ ก ณ มหาวิห ารเซนต์บาซิ ล (ST. BASIL’S CATHEDRAL)
หนึ่ งสถาปั ตยกรรมที่กลายเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลกั ษณะเป็ นโดมรูปหัวหอม
สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกาแพงเครมลิน สร้างขึ้ นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the
Terrible) เพื่ อเป็ นอนุ สรณ์สถานในการรบชนะเหนื อกองทัพของมองโกลที่ เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095
หลั ง จากถู ก ปกครองกดขี่ ม านานหลายร้อ ยปี และออกแบบโดยสถาปนิ ก ปอสนิ กยาคอฟเลฟ
(PostnikYakovlev) ด้วยความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทาให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4
ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้ มากจึงมีคาสัง่ ให้ปูนบาเหน็ จแก่สถาปนิ กผูอ้ อกแบบด้วย
การควักดวงตาทั้งสองเพื่อไม่ให้สถาปนิ กผูน้ ้ันสามารถสร้างสิ่งที่ สวยงามกว่านี้ ได้อีกการกระทาในครั้งนั้ น
ของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็ นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหดนั้นเอง
หลังจากนั้น ให้ทุกท่านได้อิสระ กับ การช้อปปิ้ งห้างสรรพสินค้ากุม GUM ซึ่งเป็ นห้างที่เก่าแก่ที่สุดในกรุง
มอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้ อกัน อย่างหลากหลายชนิ ด ห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีก
สถานที่หนึ่ งที่มีสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1895 มีความ
สวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง8ชั้น มีรา้ นค้าเปิ ดให้ บริการมากมายสาหรับ
ให้ผูท้ ี่เดินทางหรือผูท้ ี่ชอบการช้อปปิ้ งถึง200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีท้งั รูปลักษณ์ ภายในและ
ภายนอกที่ ดูหรูหราโอ่อ่า และที่ สาคัญ ตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุ รัสแดงห้างสรรพสินค้ากูม มีการ
จาหน่ ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้ อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่หอ้ เครื่องสาอางค์
น้ าหอม และสินค้าที่เป็ นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม วิหารเซ็ นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1839
ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์
แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้าที่ทรงช่วย
ปกป้ องรัสเซี ยให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้
เวลาก่ อ สร้า งนานถึ ง 45 ปี แต่ ต่ อ มาในปี ค.ศ.1990
สตาลิ น ผู ้น าพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ในขณะนั้ น ได้สัง่ ให้ทุ บ
โบสถ์ทิ้งเพื่ อดัดแปลงเป็ นสระว่ายน้ าที่ ใหญ่ ที่ สุดในโลก
จนเมื่ อ ปี ค.ศ.1994 ประธานาธิ บ ดี บอริ ส เยลซิ น ได้
อนุ มัติให้มีก ารก่ อสร้างวิห ารขึ้ นมาใหม่ดว้ ยเงินบริจาค

ของคนทั้งประเทศ ซึ่งจาลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้ จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้าง
เสร็จสมบูรณ์และทาพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปั จจุบนั วิหารนี้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสาคัญ
ระดับชาติของรัสเซีย
น าท่ า นขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปร์โ รว์ฮิ ล หรื อ เลนิ น ฮิ ล ส์ หรื อ เนิ น เขานกกระจอก เป็ นบริ เวณที่ ม องเห็ น
ทัศนี ยภาพ ของนครมอสโควที่อยูเ่ บื้ องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทาให้เลนิ นผูน้ าพรรคคอมมิวนิ สต์ในอดีตเลือก
เนิ นเขานกกระจอกแห่งนี้ เป็ นที่ต้งั บ้านพักของตน ปั จจุบนั พื้ นที่ดังกล่ าวเป็ นที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยมอสโคว
ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิ ลส์แปร์โรว์ เป้ นมหาวิทยาลัยที่
เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ ที่สุดในรัสเซีย ได้รบั การก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นั กวิชาการรัสเซี ยใน
ช่วงเวลานั้น มหาวิทยาลัยที่ได้รบั การตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็ นจุดชมวิวที่สวย ที่สุดในมอสโคว ที่
คู่รกั นิ ยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการชมบรรยากาศของ
มอสโคว
จากนั้ น ให้ท่ านได้เต็ ม อิ่ ม กับ การเดิ น ชมถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่ อ ถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแต่
ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็ นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปิ นที่มีผูอ้ ุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนน
อารบัตเป็ นย่านที่พกั ของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต์ปัจจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินที่
มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ นจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า
ไปชมเซอร์ คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู ้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริ การ ถ่ายรู ปกับ
สัตว์ต่างๆ จากนั้น นาท่านกลับสู่ ที่พกั ต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริ ษทั ฯ จะนาท่านชมบัลเล่ต์
หรื อ ชมการแสดงที่ YAR RESTAURANT )

วันที่สาม มอสโคว์ - พระราชวังเคลมริน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อสั สัมชัญ – METRO- IZMAILOVSKY
MARKET
(B/L/D)
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ
เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรบั สัง่ ให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ที่ เป็ น
เหมื อ นหัว ใจของกรุ ง มอสโคว ตามความเชื่ อ ของชาวรัส เซี ย เครมลิ น คื อ ที่ ส ถิ ต ย์ข อง พระเจ้า ปั จ จุ บัน

พระราชวังเครมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์ และที่ ต้ังสถานที่ สาคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิห ารต่างๆ หอ
ระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็ นสถานที่ เก็บ
สมบัติล้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้ องกันตัว หมวก เสื้ อเกราะที่ ใช้รบในสมรภูมิ
เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพ์ ระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง
จากนั้ น ชม โบสถ์อัส สัม ชัญ (ASSUMPTION) วิ ห าร
หลวงที่เก่าแก่สาคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลินโดยสร้าง
ทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบ
พิธีราชาภิ เษก ชมป้ อมปื นใหญ่ , หอระฆังพระเจ้าอี
วานและ ชมระฆัง ยัก ษ์ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก (หมาย
เหตุ : จ ากัด รอบเวลาในการเข้า ชมเพี ย งวัน ละ 4
รอบเท่ านั้น คื อ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น.
ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด)

กลางวัน

 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมในการรับชมสถานี
METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ สถานี รถไฟใต้ดิน สร้างขึ้ นในปี
ค.ศ.1931 โดยได้รบั การยกย่องจากทัว่ โลกว่าเป็ นสถานี รถไฟฟ้ าใต้
ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานี จะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานี รถไฟใต้ดิน ได้ก ลายเป็ นหลุ ม
หลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุด
ลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานี ยงั เป็ นที่บญ
ั ชาการ
ระหว่างสงครามอีกด้วย ในปั จจุบันรถไฟใต้ดินที่ กรุ งมอสโควมีถึง
11สาย 156 สถานี ดว้ ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.
นาท่านเดิ นทางสู่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกล้กบั Izmailovo Royal Estate จึงเป็ นที่ มา
ของชื่อ Izmailovsky ที่เป็ นชื่อของตลาดนัดแห่งนี้ นัน่ เอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่น่าซื้ อหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลกู ดก
เป็ นตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็ นชั้นๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก ในการซื้ อสินค้าจากรัสเซีย
ควรระวังการซื้ อภาพวาดสีน้ ามันเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ใ ห้มากๆ
เนื่ องจากว่ามีกฏหมายห้ามนาของเก่าเหล่านี้ ออกนอกประเทศรัสเซีย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ –มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เรือรบหลวงออโรร่า –
ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์
(B/L/D)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟมอสโคว์
.................................. น. เดินทางโดยรถไฟด่วน รถไฟ SAPSAN TRAIN จากมอสโคว์ สู่
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ (ตารางการเดินทางของรถไฟ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมภายใน มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สร้างในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทอง
เป็ นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็ นเพียงโบสถ์
ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รบั การปรับปรุงเป็ นโบสถ์หิน และ
ถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่
1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้ เป็ นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่
ที่ สุ ด ของโลก พระองค์จึ งทุ่ ม เททั้ ง ก าลัง คน และก าลัง
ทรัพ ย์อย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใช้ท องคาแผ่ น
ปิ ดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดา
ด้วยหิ นอ่อน, และมาลาไคท์ห ลากสี ซึ่ งใช้เวลาก่ อสร้าง
ยาวนานถึง 40 ปี ปั จจุบนั วิหารเซนต์ไอแซคได้รบั การยกย่องว่าเป็ นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ที่
งดงามที่สุดในโลก
หลังจากนั้ นนาท่านสู่ ท่าเรือพาณิ ชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP
AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ได้ชื่อว่าเป็ นเรือรบที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย โดยเป็ นเรือลาดตระเวนที่รบั ใช้
ชาวรัสเซียมายาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรัสเซียกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905 เคยร่วมรบในสงครามโลก

ครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึ งใช้ยิงปื นเป็ นสัญญาณการเข้ายึดพระราชวังฤดูหนาวที่ เซ็ นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในการ
ปฏิวตั ิสงั คมนิ ยมที่นาโดยเลนิ น เมื่อปี ค.ศ.1917 และยังเป็ นเรือที่โดยสารซาร์นิโคลัสที่ 2 พร้อมราชนิ กุลคน
อื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั เรือออโรร่าได้ปลดประจาการ กลายเป็ น
พิพิธภัณฑ์ลอยน้ า
น าท่ านถ่ ายรู ป กับ Bronze horseman statue peter great เป็ นอนุ ส าวรี ย ์แ ห่ งแรกของนครเซ็ น ต์ปี เตอร์
สเบิรก์ ติดกับแม่น้ าเนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซึ่งก่อสร้างเป็ นอนุ สาวรียข์ องพระเจ้าปี เตอร์มหา
ราช ผูเ้ ป็ นกษัตริยพ์ ระองค์แรกที่ได้ ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรัง่ เศส Entienne
Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
น าท่ า นชม ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็ นสิ่ ง ก่ อ สร้า งแรกสุ ด ของเมื อง St
Petersburg สร้างในปี ค.ศ 1703 เป็ นอนุ สรณ์ชยั ชนะสงครามเหนื อสวีเดน ด้วยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้
เป็ นป้ อมปราการในการป้ องกันข้าศึ กรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิ ลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะ
เป็ นรู ป ทรงหกเหลี่ ย ม ก าแพงเป็ นหิ น ก่ อ อิ ฐ ส่ ว นวิ ห ารปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-PaulFortress) เริ่มสร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ 1712 ด้วยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สร้างเสร็จในวันที่ 29
มิถุน ายน ค.ศ 1733 ตั้งชื่ อวิห ารแห่ งนี้ เพื่ อเป็ นเกี ยรติ์ แ ด่ นัก บุ ญ ปี เตอร์ และนั ก บุ ญ ปอลด์เพื่ อเป็ นการ
เผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดี ตเป็ นสิ่ง ก่อสร้างที่ สูงที่ สุดของเมืองและ
ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในทาการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์
โทดอกซ์ทวั ่ ไปและวิหารแห่งนี้ ยังเป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปี เตอร์มหาราช
เป็ นองค์แรก จนกระทัง่ ถึงกษัตริยอ์ งค์สุดท้ายของราชวงศ์
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ -พระราชวังฤดูหนาว –
โบสถ์หยดเลือด
(B/L/D)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า PETRODVORETS

หรื อ เปโตรควาเรสต์ ตั้งอยู่แ ทบชานเมื อ ง
ของที่ นี้ เป็ นพระราชวังที่ สวยงามไม่เหมือน
ใคร เกิดขึ้ นจากราชาปี เตอร์องค์เดิม ปี เตอร์
ฮอฟเป็ นพระราชวังที่ถูก นิ รมิตโดยศิลปิ นเอก
ในสมัย นั้ น ที่ ชื่ อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่
และเลอ บรอง ทั้ ง สองท าคนละส่ ว นใน
พระราชวังนี้ โดยตัวภายในพระราชวังนั้นเป็ น
หน้าที่ ห ลัก ของราสเทรลลี่ ที่ ออกแบบความ
งามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ "บารอค"และ
คลาสสิกพระเจ้าปี เตอร์ หมายมัน่ ปั้ นมือกับพระราชวังนี้ มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่
บรรจงสร้างพระราชวังอย่างปราณี ต เน้น การตกแต่ งภายใน เลื อกใช้โคมไฟระย้า งานไม้แ กะสลัก และ
ภาพวาดสีน้ ามันเป็ นหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยงั มีสวนน้ าพุอนั ตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ ์
อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นที่ระลึก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่ มีความสาคัญ ต่อประวัติศาสตร์
ของทั้งประเทศรัส เซี ย และไทย เนื่ อ งจากในรัช
สมั ย ของพ ระบาท สมเด็ จพ ระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จมาประทับ
ที่นี่ขณะเป็ นพระราชอาคันตุกะของพระเจ้าซาร์ใน
คราวเสด็ จ ประพาสยุ โรปใน ค.ศ. 1897 หรื อ
พ.ศ.2440 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี้ ถื อ เป็ นหนึ่ งใน
พิ พิ ธภัณ ฑ์ที่ ใหญ่ แ ละเก่ าแก่ ที่ สุ ดในโลก มีห อ้ ง
มากถึ ง 1,050 ห้อง มากถึ ง 3 ล้านชิ้ น ซึ่ งส่วน
ใหญ่จะเป็ นภาพเขียน
(ภายในพระราชวัง ไม่อนุ ญาตให้ถ่ายรูป ต้องฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ รวมถึงสัมภาระขนาดใหญ่ดว้ ย)
น าท่ า นชม The Cathedral of the Resurrection เรี ย กเล่ น ๆว่ า โบสถ์ห ยดเลื อ ด SAVIOR ON BLOOD
CATHEDRAL ในปี 1881หลังเหตุ โศกนาฎกรรมที่ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย
ผูก้ ่อการร้าย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ ระองค์ต่อไปจึงสร้างโบสถ์นี้ขึ้ นเป็ นอนุ สรณ์ เป็ นโบสถ์อนั งดงามที่อยู่
ข้างคลอง Griboyedov โดยสร้างขึ้ นตามบัญชาของ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3” เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แด่พระ
บิดาคือ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณที่สร้า งโบสถ์นี้ขึ้ นยอดของโบสถ์มี
ความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที่สิ้นพระชนม์ ภายในสามารถจุคนได้ถึง 1,600 คน และใช้เวลาสร้าง

ยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งด้วยงาน “โมเสก” ที่มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใช้หินอ่อน
หลากสี ประดับประดาด้านใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถ์ทรงหัวหอม
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

คา่

วันที่หก

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – อัลมาตี้

(B/-/-)

เช้า
11.50 น.
19.45 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาพอสมควร นาท่านอาลาจากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ เดินทางสู่สนามบินอัลมาตี้ ALA
ออกเดินทางสู่สนามบิน อัลมาตี้ ALA โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC154
ถึงสนามบิน เมือง อัลมาตี้ ALA แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่เจ็ด

กรุงเทพฯ

01.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เทีย่ วบินที่ KC931

08.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋ว
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียว
เพิ่ม

12-18 เม.ย. 61

54,999 บาท

53,999 บาท

52,999 บาท

7,000 บาท

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
หมายเหตุ **บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเ้ ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน ก่อนการเดินทาง
15 วัน***

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษทั ฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยืน่ เอกสารไปยังสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้
ว่าสามารถคืนเงินได้ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่านเปิ ด
ห้องพัก เป็ น1TWN +1SGLจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

กระเป๋าเดินทางสาหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง สายการบินแอร์เอสตาน่ า ให้ท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง
(Hand carry) น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ- อัลมาตี้ //อัลมาตี้ - มอสโคว์ // เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ - อัลมาตี้ //อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ
ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW–ST.PETER
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ ามันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
แจกน้ าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่ามัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้คา่ สินไหม
ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 6 วัน = 18 USD
คนขับรถท้องถิ่น 2 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 6 วัน = 12 USD
หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 7 วัน = 21 USD รวมทั้งหมด 51 USD ต่อท่านค่ะ
หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้ นตามจริง
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสารอยูต่ ่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ ทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการ
เดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ หรือเหตุ การณ์ทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่
อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรือบางส่วน

บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พานัก
อยูใ่ นประเทศไทย
ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไมว่ากรณีใดๆ
ทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทาโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เนื่ องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่ า มีกฎในการออกตัว๋ ก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตัว๋ ออก
มาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ ได้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่ นได้ทาการจองไว้กบั ทาง
บริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี*

