
   
 

  

 

 

 

 

 

 
 

จุดเดนของรายการทองเที่ยวรัสเซียของเรา 



   
 

  

 1. เราใชสายการบินแอรแอสตานา สายการบินประจําชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียกลางและ

ภาคพ้ืนอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปซอน 2012/13/14/15/16 และลาสุดเพ้ิงควารางวัล สายการบินยอด

เย่ียมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจําป 

2016 มาครอง  

2.  เราใชรร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแตละประเทศไมเทากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับ

คุณภาพ รร.ไทยดีกวา ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไมคากําไรเกินควรดวการใชรร.4ดาวในทุกเมือง เพ่ือใหคุมกับเงินและเวลาท่ี

ทานตองเสียไป 

3.   อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เชนเมนูจีน ในรานจีน สวนใหญรานอาหารจีนในรัสเซียจะเปนอาหารจีนท่ีทํา

จากชาวจีนทางเหนือซ่ึงรสชาติจะคอนขางจืดและมัน แมสีสันจะนารัปปะทานแตไมไดเรื่องฉะน้ันในทุกเมนูท่ีทัวรรัสเซีย

เลือกสรร จึงเปนเมนูท่ีทานมั่นใจไดวาถูกปากคนไทยมากท่ีสุดจากประสบการกวาสิบสิบป แมกระท่ังรานอาหารทุกราน

ทําเลก็จะตองอยูในเสนทางทองเท่ียวไมไกลกันมากนัก เพ่ือจะไดไมเสียเวลาในการทองเที่ยว อาหารรัสเซีย 

 เราพยายามคัดสรร อาหารท่ีใกลเคียง คนไทยทานได และมีการตอบรับดีจากลูกทัวรคนไทย ไมใชเนนถูกเปนหลักทานและ

ทานไมไดเลย 

4.   เราแถมตุกตามาโทรชกา สัญลักษของฝากจากรัสเซียเพ่ือความเปนสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเช่ือเรื่องดวงชะตามาก 

 

ตารางการเดินทาง 

วันแรก    กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ – มอสโคว       (-/-/-) 

วันท่ีสอง   มอสโคว – จัตุรัสแดง– มหาวิหารเซนตบาซิล - หางสรรพสินคากุม 

วิหารเซ็นต เดอซารเวียร – ยอดเขาสแปรโรวฮิล – ถนนอารบัต – ละครสัตว   
(B/L/D) 

วันท่ีสาม        มอสโคว - พระราชวังเคลมริน – อารเมอรร่ีแชมเบอร – โบสถอัสสัมชัญ – METRO-   

                    IZMAILOVSKY  MARKET-   เซ็นตปเตอรสเบิรก           (B/L/D)                                                                                                  

วันท่ีสี่  เซ็นตปเตอรสเบิรก –มหาวิหารเซนตไอแซค – เรือรบหลวงออโรรา – 

                  ปอมปเตอร แอนด ปอลด                       (B/L/D)                                   

วันท่ีหา         เซนตปเตอรสเบิรก – พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ  -พระราชวังฤดูหนาว –(B/L/D) 
วันท่ีหก   เซนตปเตอรสเบิรก – อัสตานา-  หอคอยไบเทเร็ก (Bayterek Tower)  (B/L/-) 

วันท่ีเจ็ด    กรุงเทพฯ                                                                            

 
 



   
 

  

 

 

07.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประเทศ ช้ัน 4  
เคานเตอร  U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA เท่ียวบินท่ี KC932 

พบกับเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

10.15 น. ออกเดินทางสู เมืองมอสโควโดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินท่ี KC932 

 (16.35 น. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน ALMATY)  

19.15 น. ออกเดินทางสูเมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินท่ี KC875 

21.00  น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ 

  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 
 

เชา                 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานถายภาพหนา จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเปนสถานท่ีสําคัญตั้งอยูกลางใจเมืองของมอสโควเปน

จัตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เปนสถานท่ีเก็บศพเล

นินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรางดวย

หินแกรนิต และหินออน นับลานช้ินตอกลงบนพื้น

จนกลายเปนลานหินโมเสกเปนพื้นท่ีลานกวาง 

ทางดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน เปนท่ีต้ังของกิโลเมตร

ท่ีศูนยของรัสเซีย สังเกตุไดจากท่ีพ้ืนถนนจะมี

สัญลักษณเปนวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็

จะมีนักทองเท่ียวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและ

โยนเศษเหรียญขามไหลตัวเองไปดานหลังเพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวางของจัตุรัสแดง

น้ีมีพ้ืนท่ีกวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาท่ีเปนสถานท่ีจัดงานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุค

หลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวยสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมาย เชน พระราชวังเครม

ลิน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย  
 

 

 

วันที่ 13 ก.ย.    กรุงเทพฯ – อัลมาต้ี – มอสโคว      
 (-/-/-) 

วันท่ี 14 ก.ย. มอสโคว – จัตุรัสแดง– มหาวิหารเซนตบาซิล - หางสรรพสินคากุม 

วิหารเซ็นต เดอซารเวียร – ยอดเขาสแปรโรวฮิล – ถนนอารบัต – ละครสัตว   
(B/L/D) 



   
 

  

 
 

จากน้ันนําทานเขาชม พรอมถายรูปเปนที่ระลึก ณ มหาวิหารเซนตบาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) 

หน่ึงสถาปตยกรรมท่ีกลายเปนสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว ดวยรูปทรงท่ีมีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม 

สีสันสดใส ต้ังตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงเครมลิน สรางข้ึนโดยพระเจาอีวานท่ี 4 (Ivan the 

Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในป พ.ศ. 2095 

หลั งจากถูกปกค รองก ดขี่ มานานหลายรอยป   และออกแบ บโด ยสถาป นิก  ป อสนิกยาคอฟ เลฟ

(PostnikYakovlev) ดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรง

พอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวยการควัก

ดวงตาท้ังสองเพื่อไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางส่ิงที่สวยงามกวานี้ไดอีกการกระทําในครั้งน้ันของพระเจาอี

วานท่ี 4 จึงเปนท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหดน้ันเอง  

                   หลังจากน้ัน ใหทุกทานไดอิสระ กับ การชอปปงหางสรรพสินคากุม GUM  ซ่ึงเปนหางท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุง

มอสโก แตมีชื่อเสียงในเรื่องของสินคาอันมีใหเลือกซื้อกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีก

สถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในป ค.ศ.1895 มีความ

สวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง8ช้ัน มีรานคาเปดให บริการมากมายสําหรับใหผู

ท่ีเดินทางหรือผู ท่ีชอบการชอปปงถึง200 รานคาดวยกัน แตสินคาท่ีน่ีอาจจะมีท้ังรูปลักษณ ภายในและ

ภายนอกท่ีดูหรูหราโออา และท่ีสําคัญต้ังอยูบริเวณลานกวางในยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม มีการ

จําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เสื้อผา ของใชในครัวเรือน สินคาท่ีมีชื่อมีย่ีหอ เครื่องสําอางค 

นํ้าหอม และสินคาท่ีเปนประเภทของท่ีระลึก ซึ่งมีใหเลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว     

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

นําท านถ ายรูปด านหน าคู กับ  วิหารเซ็นต  เดอซาร เวียร  (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR 

SAVIOUR) สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจา

ซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะและ

แสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาที่ทรงชวยปกปองรัสเซีย

ใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสราง

นานถึง 45 ป  แตตอมาในป  ค.ศ.1990 สตาลินผู นํา

พรรคคอมมิวนิสตในขณะน้ันไดส่ังใหทุบโบสถท้ิงเพ่ือ

ดัดแปลงเปนสระวายนํ้าท่ีใหญท่ีสุดในโลกจนเม่ือปค.ศ.



   
 

  

 1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอนุมัติใหมีการกอสรางวิหารข้ึนมาใหมดวยเงินบริจาคของคนท้ังประเทศ 

ซึ่งจําลองของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต วิหารน้ีจึงกลับมายืนหยัดท่ีเดิมอีกครั้งโดยสรางเสร็จสมบูรณและทํา

พิธีเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย  

นําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  หรือเนินเขานกกระจอก เปนบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ 

ของนครมอสโควท่ีอยูเบ้ืองลางไดโดยท้ังหมด  จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขา

นกกระจอกแหงน้ีเปนท่ีตั้งบานพักของตน ปจจุบันพื้นท่ีดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว ชมความ

สวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลสแปรโรว เปนมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกท่ีสุด

และใหญ ท่ีสุดในรัสเซีย ได รับการกอตั้งขึ้นในป 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในชวงเวลา

น้ัน มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการต้ังชื่อตามเขาในป 1940 และเปนจุดชมวิวท่ีสวย ท่ีสุดในมอสโคว ที่คูรักนิยมมา

ถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุดท่ีนักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว  

จากน้ันใหทานไดเต็มอิ่มกับการเดิน ชมถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนน้ีปรากฏมาต้ังแตศตวรรษ 

ท่ี 15 ในอดีตเปนท่ีอยูของชนชั้น ขุนนางและศิลปนท่ีมีผูอุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเปน

ยานท่ีพักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัตกลายเปนถนนคนเดินท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด

ของรัสเซีย เปนแหลงของศิลปนจิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ  
  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

ไปชมเซอรคัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรูมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ชวง ชวงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหวางพักจะมีบริการ ถายรูปกับ

สัตวตางๆ จากนั้น นําทานกลับสูท่ีพักตางๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะนําทานชมบัลเลต 

หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

 

เชา                รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางข้ึนในป ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ 

เจาชายยูริ โดลโกรูกี มีรับส่ังใหสรางเพ่ือใชปองกันศัตรู ในอดีตเปนเพียงปอมปราการไมธรรมดา ที่เปนเหมือน

หัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลิน

วันที่ 15 ก.ย. มอสโคว - พระราชวังเคลมริน    – อารเมอรร่ีแชมเบอร – โบสถอัสสัมชัญ – 
METRO-         IZMAILOVSKY  MARKET- เซ็นตปเตอรสเบิรก     (B/L/D)                                                                                                  

                                                                          



   
 

  

 เปนพิพิธภัณฑ และท่ีตั้งสถานท่ีสําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอระฆังของอีวานมหาราช

และส่ิงกอสรางอื่นๆอีกมากมาย  

เดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร ท่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานที่เก็บ

สมบัติล้ําคากวา 4,000 ชิ้น เชน ศาสตราวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง 

เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและ

ซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง 

จาก น้ันชม โบสถ อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหาร

หลวงท่ีเกาแกสําคัญและใหญท่ีสุดในเครมลินโดยสรางทับ

ลงบนโบสถไมเกาท่ีมีมากอนแลว ใชในการประกอบพิธี

ราชาภิเษก ชมปอมปนใหญ, หอระฆังพระเจาอีวาน

และ ชมระฆังยักษ ท่ีใหญ ท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ: 

จํากัดรอบเวลาในการเขาชมเพียงวันละ 4 รอบ

เทาน้ันคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังน้ันกรุณาตรงตอเวลานัดหมายอยางเครงครัด)  

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมในการรับชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน สรางขึ้นในป 

ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเปนสถานีรถไฟฟาใต

ดินที่สวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน 

ในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบ

ภัยที่ดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรงรวมท้ังการกอสรางท่ีขุดลงลึก

ไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเปนท่ีบัญชาการระหวาง

สงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 

สถานีดวยความยาวท้ังหมด 260 ก.ม.  
 

นําทานเดินทางสู  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยูใกลกับ Izmailovo Royal Estate จึงเปน

ท่ีมาของชื่อ Izmailovsky ท่ีเปนชื่อของตลาดนัดแหงน้ีน่ันเอง ของท่ีระลึกจากรัสเซียที่นาซื้อหาก็มี ตุกตาแมลูก

ดก เปนตุกตาไมเขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเปนชั้นๆจากตัวใหญไปจนเล็ก ในการซื้อสินคาจากรัสเซีย

ควรระวังการซ้ือภาพวาดสีนํ้ามันเกาๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเกี่ยวของกับศาสนาไวใหมากๆ 

เน่ืองจากวามีกฏหมายหามนําของเกาเหลาน้ีออกนอกประเทศรัสเซีย  



   
 

  

 
ออกเดินทางสู สถานีรถไฟมอสโคว  

.................................. น. เดินทางโดยรถไฟดวน รถไฟ  SAPSAN TRAIN   จากมอสโคว  

สู เซ็นตปเตอรสเบิรก (ตารางการเดินทางของรถไฟ อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 

 

 

 
 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

 

 

เชา                 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

ชมภายใน มหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรางในป ค.ศ. 1712 โดยมีโดม

ทองเปนเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียงโบสถ

ไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเปนโบสถหิน และถูก

สรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ท่ี

ปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ีเปนวิหารท่ีมีความย่ิงใหญท่ีสุด

ของโลก พระองคจึงทุมเทท้ังกําลังคน และกําลังทรัพยอยาง

มหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชทองคําแผนปดหนัก รวม 100 

กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดวยหินออน, และมาลา

ไคทหลากสี ซึ่งใชเวลากอสรางยาวนานถึง  40 ป ปจจุบันวิหารเซนตไอแซคไดรับการยกยองวาเปนวิหารทรง

โดมท่ีใหญเปนอันดับ 3 ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก  หลังจากน้ันนําทานสูทาเรือพาณิชยโบราณ และถายรูปกับ เรือ

รบหลวงออโรรา  

(THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ไดชื่อวาเปนเรือรบท่ีเกาแกท่ีสุดในรัสเซีย โดยเปนเรือ

ลาดตระเวนท่ีรับใชชาวรัสเซียมายาวนาน ต้ังแตครั้งสงครามรัสเซียกับญ่ีปุนในป ค.ศ. 1904 -1905  เคยรวมรบ

วันที ่16 ก.ย. เซ็นตปเตอรสเบิรก –มหาวิหารเซนตไอแซค – เรือรบหลวงออโรรา – 
                  ปอมปเตอร แอนด ปอลด                       (B/L/D)                                   



   
 

  

 ในสงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2 รวมถึงใชยิงปนเปนสัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดูหนาวท่ีเซ็นตปเตอรสเบิรก 

ในการปฏิวัติสังคมนิยมท่ีนําโดยเลนิน เมื่อป ค.ศ.1917 และยังเปนเรือท่ีโดยสารซารนิโคลัสท่ี 2 พรอมราชนิกุล

คนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลท่ี 6 ในป ค.ศ.1911 ปจจุบันเรือออโรราไดปลดประจําการ กลายเปน

พิพิธภัณฑลอยนํ้า 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานถายรูปกับ  Bronze horseman statue peter great เปนอนุสาวรียแหงแรกของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก 

ติดกับแมนํ้าเนวา ดานหนาของโบสถเซ็นไอแซค ซึ่งกอสรางเปนอนุสาวรียของพระเจาปเตอรมหาราช ผูเปน

กษัตริยพระองคแรกที่ได ขนานนามวา “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice 

Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

นําท านชม  ปอมป เตอร  แอนด  ปอลด  (Peter And Paul) เป นสิ่ งก อสรางแรกสุด ของเมือง St 

Petersburg  สรางในป ค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเปน

ปอมปราการในการปองกันขาศึกรุกราน ต้ังอยูบน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเปน

รูปทรงหกเหลี่ยม กําแพงเปนหินกออิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่ม

สรางขึ้นเมื่อปค.ศ 1712 ดวยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สรางเสร็จในวันท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 

1733 ตั้งช่ือวิหารแหงน้ีเพ่ือเปนเกียรติ์แดนักบุญปเตอร และนักบุญปอลดเพ่ือเปนการเผยแพรศาสนา ความสูง

ของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเปนส่ิง กอสรางท่ีสูงที่สุดของเมืองและหามสรางสิ่งกอสรางใดสูงกวา 

ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอกซ่ึงนับวาแตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซท่ัวไปและวิหารแหงน้ียัง

เปนท่ีเก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ เริ่มตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระท่ังถึงกษัตริย

องคสุดทายของราชวงศ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

เชา                 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเขาชม พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ PETERHOF มีอีกช่ือหน่ึงเรียกวา PETRODVORETS 

วันที ่17 ก.ย.  เซนตปเตอรสเบิรก – พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ  -พระราชวังฤดูหนาว – 

                    (B/L/D) 



   
 

  

 หรือเปโตรควาเรสต  ตั้งอยูแทบชานเมืองของที่น้ี เปน

พระราชวังที่สวยงามไมเหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาป

เตอรองคเดิม ปเตอรฮอฟเปนพระราชวังท่ีถูกนิรมิต

โดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ท่ีช่ือวาฟรานเชสโก ราส

เทรล ล่ี  และเลอ บรอง ท้ั งสองทําคนละส วนใน

พระราชวังน้ีโดยตัวภายในพระราชวังน้ันเปนหนาท่ี

หลักของราสเทรลลี่ท่ีออกแบบความงามในสไตลผสม

เรอเนสซองส "บารอค"และคลาสสิกพระเจาปเตอร หมายม่ันปนมือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงานไป

ยาวถึง 10 ป ราสเทรลล่ีบรรจงสรางพระราชวังอยางปราณีตเนนการตกแตงภายใน เลือกใชโคมไฟระยา งานไม

แกะสลักและภาพวาดสีนํ้ามันเปนหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนน้ําพุอันตระการตาและสวนพฤกษา

นานาพันธุ อิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเก็บภาพเปนท่ีระลึก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ท่ีมีความสําคัญตอประวัติศาสตร

ของท้ังประเทศรัสเซียและไทย เน่ืองจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 

พระองคไดเสด็จมาประทับท่ีน่ีขณะเปนพระราช

อาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จประพาส

ยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหง

น้ีถือเปนหนึ่งในพิพิธภัณฑท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดใน

โลก มีหองมากถึง 1,050 หอง มากถึง 3 ลานชิ้น ซึ่ง

สวนใหญจะเปนภาพเขียน  

(ภายในพระราชวัง ไมอนุญาตใหถายรูป ตองฝากไว

ท่ีเจาหนาท่ี รวมถึงสัมภาระขนาดใหญดวย)  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

22.20 น. ออกเดินทางสู กรุงอัสตานา (TSE)   โดยสายการบิน AIR ASTANA เท่ียวบินท่ี KC  

05.15 น. ถึงสนามบิน  กรุงอัสตานา  

 

 

 

วันที ่18 ก.ย.  อัสตานา-กรุงเทพ ฯ                                                            (B/-/-) 



   
 

  

  

 

 

 

 

 

นําทานเที่ยวชม กรุงอัสตานา โดยรอบ กรุงอัสตานาเปนเมืองหลวงและเมืองใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ

คาซัคสถาน ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ มีแมนํ้า Ishim ไหลผาน โดยไดรับการสถาปนาใหเปนเมืองหลวง

ในป ค.ศ.1997 ซ่ึง “อัสตานา” เปนภาษาคาซัคแปลวาเมืองหลวง โดยประธานาธิบดีนูรซุลตาน นาซารบา

เยฟ เปนประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ ดวยความตองการท่ีจะสรางเมืองใหเปนโลกในอนาคต กรุงอัสตา

นาจึงเต็มไปดวยตึกสวยงามรูปรางแปลกตาจากสุดยอดสถาปนิกจากท่ัวทุกมุมโลก การมาเยือนกรุงอัสตานา

เสมือนทําใหนักทองเท่ียวเหมือนไดหลุดไปสูโลกในอนาคตท่ีไมมีเมืองใดเหมือน 

 

นําทานชม Grand Mosque แหงเมืองอัสตานา สุเหลาท่ีมีความสวยงาม

อีกแหงหน่ึงของโลก เปนสถานท่ีประกอบพิธีกรมมทางศาสนาของชาวอัสตา

นา 

นําทานชม หอคอยไบเทเร็ก (Bayterek Tower) ท่ีความสูง 97 เมตร ซึ่ง

เลข 97 แทนป ค.ศ. 1997 ปแหงการสถาปนากรุงอัสตานาเปนเมืองหลวง 

ตัวตึกเปนทรงกรวยเหมือนตนไมแตกกิ่งโดยมีโดมกลมสีทองดานบน  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทุกทานอิสระ shopping ท่ี  Khan Shatyr Entertainment 

Center ศูนยรวมความบันเทิงแหงใหมของชาวอัสตานา ดวยรูปลักษณ

อาคารท่ีโดดเดนแปลกตา ดวยสรางขึ้นใหเหมือนเตนทของทานขาน 

ภายในมีรานแบรนดเนมและสินคาหลากหลายใหทานไดเลือกชมและ

หาซื้อ // ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน 

20.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรแอสตานา  

เที่ยวบินท่ี  KC 231 



   
 

  

 

04.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ 

 

ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เก่ียวของกับวันเดินทางท่ี
ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋ว

ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 

 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

 
เงื่อนไขในการจองทัวร 

งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน กอนการเดินทาง 15 

วัน*** 
 

 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดียวเพิม่ 

13-19 ก.ย. 61 
23-29 ก.ย. 61 

49,999 48,999 47,999 7,000 

วันที่ 19 ก.ย.        กรุงเทพฯ                                                                           

 



   
 

  

 กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืนเงินได 

 (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวา

สามารถคืนเงินไดท้ังหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอื่นๆเปนสําคัญ  

ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปด 

หองพัก เปน1TWN +1SGLจะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบินแอรเอสตานา ใหทานละ 1 ใบนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเปาถือขึ้นเคร่ือง (Hand 

carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อัตรานี้รวม 

คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ- อัลมาตี้ //อัลมาตี้ -  มอสโคว // เซ็นตปเตอรสเบิรก - อัลมาตี้ //อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ 

คารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW–ST.PETER 

คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้าํมันและการประกันภัยทางอากาศ 

คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกนั 

คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามท่ีระบุไวในรายการ 

แจกน้าํดื่มวันละ 1 ขวด  

คามัคคุเทศกอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทานั้น”เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหม 

ทดแทนเพียงคร่ึงหนึ่งของสัญญาฯ 

 
อัตรานี้ไมรวม 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%กรณีตองการใบเสร็จ 

คาใชจายสวนตวัอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 

คาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 

คาพนักงานขนกระเปา ณ โรงแรม1 ใบ / ทาน 



   
 

  

 
คาทิปไกดทองถิ่น 3 ยูเอสดอลลาร USD X 6 วัน  = 18 USD 

คนขับรถทองถิ่น  2 ยูเอสดอลลาร USD X 6 วัน   = 12 USD 

หัวหนาทัวรไทย ทานละ  3 ยูเอสดอลลาร USD X 7 วัน = 21 USD รวมทั้งหมด 51 USD ตอทานคะ  
หมายเหตุ 

บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 20 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกดิขึ้น

ตามจริง 

ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ

ทราบทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกดิขึ้นในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทางหรือ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบินโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ หรือเหตุการณทาง

การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทาง

ไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินให

ทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตวัผูโดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาวที่พํานักอยูใน

ประเทศไทย 

ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเคร่ืองและทรัพยสินของตนเอง 

เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ  

ทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพื่อความเขาใจในมุมมองสถานท่ีทองเที่ยว ภาพใชเพื่อการโฆษณาเทาน้ัน 

เนื่องจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑที่ตางกัน โดยสายการบิน แอรแอสตานา มีกฎในการออกตั๋วกอนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแลว 

จะไมสามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได  

 

 

 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการจองไวกับทาง
บริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

รับผิดชอบทุกกรณี* 


