
#12930 ทัวรรัสเซีย มอสโคว 7 วัน 5 คืน วิหารเซนตซาเวียร
มหาวิหารเซนตบาซิล บิน KC
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก มหาวิหารเซนตซาเวียร สถานีรถไฟ
ใตดิน ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรี่แชมเบอร จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนตบาซิล หางกุม รถไฟความเร็วสูงSAPSAN พระราชวังแคทเทอรีน
พระราชวังปเตอรฮอฟ มหาวิหารเซนตไอแซค



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอัลมาต้ี - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว   
COSMOS HOTEL ,
MOSCOW หรือเทียบ
เทา

2 มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สถานีรถไฟ
ใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต   

COSMOS HOTEL ,
MOSCOW หรือเทียบ
เทา

3 พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - พิพิธ
ภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - อนุสรณ
สถานเลนิน - หางกุม

  
COSMOS HOTEL ,
MOSCOW หรือเทียบ
เทา

4 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เอดินเบิรก - พุชก้ิน - พระราชวังแคทเธอรีน   

MEININGER
HOTEL NIKOLSKY
, SAINT
PETERSBURG หรือ
เทียบเทา

5 พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอรฮอฟ) - ปอมปีเตอรและปอล -
มหาวิหารเซนตไอแซค - โบสถหยดเลือด - ยานถนนเนฟสก้ี   

MEININGER
HOTEL NIKOLSKY
, SAINT
PETERSBURG หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานวนูโคโว - ทาอากาศยานอัลมาต้ี    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 ฿38,999 ฿38,999 ฿38,999 ฿7,000

3 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 ฿42,999 ฿42,999 ฿42,999 ฿7,000

10 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 ฿42,999 ฿42,999 ฿42,999 ฿7,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอัลมาตี้ - ทาอากาศ
ยานเชเรเมติเยโว

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน Row R ประตู 8 สาย
การบิน AIR ASTANA โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

10.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อัลมาตี โดยสายการบิน AIR ASTANA เท่ียวบินท่ี KC 932 มีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

บาย

16.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อัลมาตี (เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง)

ค่ํา

18.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน AIR
ASTANA เท่ียวบินท่ี KC 875 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

20.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย(ตามเวลาทองถิ่นชากวาเมืองไทย
ประมาณ 4 ชั่วโมง)หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว

พักท่ี COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานอัลมาต้ี

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

 คํ่า

เป็นอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศคาซัคสถาน ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
จากใจกลางกรุงอัลมาตี้ไปประมาณ 15 กิโลเมตร ถูกสรางขึ้นครั้งแรกในปี 1935 เพ่ือ
เป็นทาอากาศยานของกองทัพอากาศ กระท่ังถูกโอนมาเป็นของพลเรือนในชวงปี 1990

ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงน้ีรองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร
- สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต

สายการบิน AIR ASTANA เท่ียวบินท่ี KC 932 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

สายการบิน AIR ASTANA เท่ียวบินท่ี KC 875 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

เวลาทองถิ่นชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 COSMOS HOTEL , MOSCOW หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ปี เป็น
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา

นําทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดท้ังหมด
ถายรูปเป็นท่ีระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควท่ีสรางเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรางดวยรูปทรงเดียวกัน
หรือท่ีเรียกวา Seven Sister

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไม
อนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ปี หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดด
เดนทางสถาปัตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดท่ีสตาลิน
ขึ้นมาเป็นผูนําสหภาพโซเวียต

นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน
รานคาของท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปินเลนดนตรีเปิดหมวกอีกดวย ถือวาเป็น
ถนนคนเดินท่ีใหญท่ีสุดในเมืองมอสโควเลยทีเดียว

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

พักท่ี COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 3

มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน หากมีพิธีกรรมทางศาสนา
มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

มอสโคว

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบื้องลาง
ไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว

สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

ถนนอารบัต

 คํ่า

 COSMOS HOTEL , MOSCOW หรือเทียบเทา

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเป็นสถานีรถไฟฟาใตดินท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ใน
ปัจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวท้ังหมด 260
ก.ม.

เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของกรุงมอสโคว ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ใน
ประวัติเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษท่ี
16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชั้นใหม น่ันก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต
กระท่ังปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน และเป็นถนนท่ีใครๆก็รูจักและ
คึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอ่ืนๆ



พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอน
เจลไมเคิล - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบา
ซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - อนุสรณสถานเลนิน - หางกุม

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจา
ซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปประทับท่ีเมืองเซนต ปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral)

นําทานชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคา
เอล ปัจจุบันเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปีเตอรมหาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of
Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1733-1735

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุด
ของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพยสมบัติล้ําคาของเจาชายมัสโคว่ี ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอรี่

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ี
แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ

บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้งของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's
Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส

นําทาานชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง
5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อปี ค.ศ. 1995

นําทานชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพ่ือรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือ
สถานท่ีพักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงท่ีเครงขรึมแตยังคงความย่ิงใหญ เย่ียมชมท่ีน่ีดวยความสงบเพ่ือชมรางของบุรุษผูกลา
ในอดีตซ่ึงเปิดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปีแลวก็ตาม ท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนิ
นนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

นําทานชม หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองมอสโคว สรางในปี
ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหางสรรพสินคาชั้นนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดังท่ีมีชื่อเสียงท่ี
เป็นรุนลาสุด (New Collection) นอกจากนั้นสามารถชอปป้ิงไดเพ่ิมอีกท่ีหางสรรพสินคาใตดินบริเวณของ หลักกิโลเมตรท่ี 0
หนาจัตรัสแดง

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

พักท่ี COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

พระราชวังเครมลิน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย



โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

เป็นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียท่ีสรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ท่ีน่ีถือไดวาเป็นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกท่ีชื่อ
วาพระเจาอีวานท่ี 3 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อ Aristotele Fioravanti นอกจาก
น้ียังเป็นสถานท่ีฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

เป็นคริสตจักร ออรโธดอก ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึ้นระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิกชาวอิตาเลียน

ท่ีน่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หอนาฬิกาซาวิเออร

 บาย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และท้ังประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั้นท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียด้ังเดิมมีความหมายวา สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา ท่ีมียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ท่ีทํามาจากทับทิมน้ําหนัก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก๊เบนท่ีลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเดินไมคอยจะตรงเทาไรนัก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนปอมน้ีถูกใชเป็นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว



วันท่ี 4 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เมืองเอดินเบิรก - เมืองพุชก้ิน -
พระราชวังแคทเธอรีน

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

อนุสรณสถานเลนิน

หางกุม

เป็นท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกว
ครอบอยู ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผูย่ิงใหญของสหภาพ
โซเวียต พรรคคอมมิวนิสตไดเปล่ียนชื่อเมืองสําคัญคือนครเซนตปีเตอรสเบิรก มาเป็น
เมืองเลนินกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพ่ือเป็นเกียรติแกเขา แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลังจาก
การลมสลายของสหภาพโซเวียต

หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ีมีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปป้ิงถึง 200 รานคาดวยกัน

 คํ่า  COSMOS HOTEL , MOSCOW หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Speed Train) หรือเทียบเทา เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน หรือท่ี
เรียกวา Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเป็นสวนหน่ึงของตระกูล Siemens
Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 กม. ตอ ชม. (155 ไมลตอชั่วโมง)

นําทานเดินทางสู เมืองเซนต ปีเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง) รอบของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

นําทานเดินทางถึง เมืองเซนต ปีเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองท่ีสวยงามจนไดรับสมญานามวา “ราชินีแหงยุโรป
เหนือ” เซนต ปีเตอรสเบิรก สรางโดยพระเจาซาร ปีเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือท่ีรูจักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซ่ึงเป็นท่ีพักในฤดูรอนของราชวงศท่ีสวยงามและ
เป็นบานท่ีรักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค

นําทานเดินทางสู พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแหงหน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆใหชมนับรอย
หอง แตหองท่ีทุกทานตองไมพลาดชมก็คือ หองอําพัน หรือ หองแอมเบอรรูม (The Amber Room) ท่ีเป็นสุดยอดงานศิลปยุค
ศตวรรษท่ี 18 อันประมาณคามิได

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

พักท่ี MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอรฮอฟ) - ปอม
ปเตอรและปอล - มหาวิหารเซนตไอแซค - โบสถหยดเลือด - ยาน
ถนนเนฟสก้ี

 หมายเหตุ รอบของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

รถไฟความเร็วสูง Sapsan

เอดินเบิรก

ซับซานเพ่ิงเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปีเตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

เมืองเอดินเบิรก (Edinburgh) คือเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด เป็นเมืองท่ีจัดไดวา
สวยอันดับตน ๆ ของสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนเป็นจํานวน
มาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

พุชกิ้น

พระราชวังแคทเธอรีน

 บาย

เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองน้ีเป็นท่ีประทับในฤดูรอนของ
ราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิโคลัสท่ี 2
พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของ คณะปฏิวัติ ซ่ึงกลายเป็น
ประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟท่ียาวนานกวา 200 ปี

เดิมเป็นพระราชวังท่ีพระเจาปีเตอรมหาราชทรงสรางไวสําหรับพระนางแคทเธอรีนท่ี 1 เพ่ือ
ใชพักผอนในฤดูรอน และไดตกแตงใหมหลายครั้ง การตกแตงพระราชวังใหมในแตละ
ครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผูเป็นเจาของในแตละยุค ซ่ึงจากการ
ตกแตงท่ีผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบใหมท่ีเรียกวา “รัสเซ่ียนบาโรค” ท่ีหรูหรา ออน
ชอย และงดงามดังเชนในปัจจุบัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปีเตอรฮอฟ (Peterhof Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ตั้งอยูริมฝ่ัง
ทะเลบอลติค สรางในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราชซ่ึงพระองคใชเป็นท่ีประทับพักผอนสําหรับลาสัตวในชวงฤดู

้ ่ ่ ่



รอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวังแหงน้ีมีความงดงามย่ิงกวาพระราชวังแวรซายส ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือแสดงถึงอํานาจ
ความเจริญรุงเรืองของประเทศรัสเซีย

น้ําพุในสวนจะไมสามารถเปิดใหชมความสวยงามไดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และ
พระราชวังฤดูรอนฯ อาจปิดทําการทุกวันจันทรสิ้นเดือน หรือ วันจันทรและวันอังคารสิ้นเดือน (2 วัน ติดตอกัน) โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ท่ีจะเพ่ิมวันหยุดในชวงฤดูใบไมรวง และ ฤดูหนาว ประมาณ
ชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีท่ีพระราชวังฤดูรอนฯ ปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมได
ตามความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนําทานชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส
พระราชวังใด พระราชวังหน่ึงเป็นการทดแทน ท้ังน้ี การปิดทําการของแตละพระราชวัง จะไมตรงกันทุกพระราชวัง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู ปอมปีเตอรและปอล (Peter and Paul Fortress) สิ่งกอสรางอันดับแรกสุดของเมือง เพ่ือเป็นอนุสรณ
ตอชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ ชมดานในซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโร
มานอฟ เริ่มจากพระเจาปีเตอรมหาราชจนกระท่ังกษัตริยพระองคสุดทายของราชวงศ พระเจานิโคลัสท่ี 2 และครอบครัว

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนต ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวิหารซ่ึงสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1818-1858
รวมแลวใชเวลากอสรางท้ังสิ้น 40 ปี มหาวิหารแหงน้ีสรางขึ้นโดยดําริของพระเจาซาร อเล็กซานเดอรท่ี 1 (Tsar Alexander I)
เพ่ือถวายใหกับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ่ึงเป็นนักบุญอุปถัมภของพระเจาปีเตอรมหาราช (Peter the Great)

นําทานเดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซ่ึงพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 ทรง
สรางขึ้นบนบริเวณท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม เพ่ือเป็นอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํารูปแบบ
สถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษท่ี 16-17 มาใชในการกอสราง มีลักษณะรูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลท่ีเมืองมอสโคว

นําทานเดินทางสู ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สรางในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช โดยมีความยาว
4.5 กิโลเมตร เริ่มตนท่ีหนาพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดท่ีสถานีรถไฟ จุดเดนอยูท่ีสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษท่ี 18-20 ท่ี
เรียงรายอยูสองขางทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมืองเซนต ปีเตอรสเบิรก ซ่ึงเป็นท้ังยานการคา ยานท่ีอยูอาศัย ท่ีตั้งของ
พระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

พักท่ี MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอร…
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีถูกสรางโดยหวังจะใหพระราชวังน้ีมีความงดงามย่ิงกวาพระราชวังแวรซาย ในฝรั่งเศส
เพ่ือแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย และรวบรวมสถาปนิกและชางฝีมือจาก
ประเทศตางๆ มากมาย สิ่งกอสรางและ สถาปัตยกรรมท่ีตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อคและนีโอคลาสิค ท่ีใชประดับประดาหองหับตางๆ ดานหนาของพระราชวังหันออกสู
อาวฟินแลนด มีน้ําพุ บอน้ํา แจกัน อาง และรูปป้ันสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ปอมปเตอรและปอล บาย

สรางสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช เป็นสิ่งแรกท่ีสรางในเมืองเซนตปีเตอรสเบิรกโดยมี
ความสูง 122.5 เมตร ซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมือง จุดประสงคในการสรางเพ่ือ
ปองกันการรุกรานจากศัตรู ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑท่ีใชฝังหลุมพระศพของพระเจาปีเตอร
มหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ และสวนหน่ึงยังใชเป็นโรงงานผลิต
เหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 สนามบินนานาชาติวนูโคโว - ทาอากาศยานอัลมาตี้

น้ําพุในสวนจะไมสามารถเปิดใหชมความสวยงามไดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และ
พระราชวังฤดูรอนฯ อาจปิดทําการทุกวันจันทรสิ้นเดือน หรือ วันจันทรและวันอังคารสิ้นเดือน (2 วัน ติดตอกัน) โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ท่ีจะเพ่ิมวันหยุดในชวงฤดูใบไมรวง และ ฤดูหนาว ประมาณ
ชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีท่ีพระราชวังฤดูรอนฯ ปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมได
ตามความเหมาะสม และ สถานการณ โดยนําทานชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส
พระราชวังใด พระราชวังหน่ึงเป็นการทดแทน ท้ังน้ี การปิดทําการของแตละพระราชวัง จะไมตรงกันทุกพระราชวัง

อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

มหาวิหารเซนตไอแซค

โบสถหยดเลือด

ยานถนนเนฟสกี้

สรางในปีค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ ใน อดีตวิหารเซนตไอแซคเป็นเพียง
โบสถไมธรรมดา ซ่ึงตอมาไดรับการ ปรับปรุงเป็นโบสถหิน และถูกสรางใหมอยางงดงาม
ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบัน วิหารน้ี ได
รับการยกยองใหเป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก

โบสถแหงหยดเลือด สรางใหเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 ผูประกาศเลิก
ทาส แตถูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพว่ิงเขามาขณะพระองค
เสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็นโบสถหยด
เลือดมาจนถึงทุกวันน้ี ปี พ.ศ. 2534 จึงเปล่ียนชื่อกลับเป็นเซนตปีเตอรสเบิรก

เป็นยานถนนเกาแกท่ีเกิดขึ้นในปี 1710 ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช โดยมีความยาว
4.5 กิโลเมตร เริ่มตนท่ีหนาพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดท่ีสถานีรถไฟมอสโก จุดเดนอยู
ท่ีสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษท่ี 18-20 ท่ีเรียงรายอยูสองขางทาง ปัจจุบันเป็นถนนสาย
หลักของเซนตปีเตอรสเบิรก ซ่ึงเป็นท้ังยานการคา ยานท่ีอยูอาศัย ท่ีตั้งของพระราชวัง โรง
ละคร โรงแรม และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกมากมาย

 คํ่า  MEININGER HOTEL NIKOLSKY , SAINT PETERSBURG หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปูลโกโว นครเซนต ปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย

11.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อัลมาตี โดยสายการบิน AIR ASTANA เท่ียวบินท่ี KC 154 มีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

ค่ํา

19.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อัลมาตี (เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง)

01.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เท่ียวบินท่ี KC
931 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน



วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ สายการบิน AIR ASTANA เท่ียวบินท่ี KC 931 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานวนูโคโว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สนามบินนานาชาติวนูโคโว อยูทางตอนใตของมอสโคว และเป็นสนามบินท่ีเกาแกท่ีสุด
ของกรุงมอสโก อีกดวย

ทาอากาศยานอัลมาต้ี คํ่า

เป็นอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศคาซัคสถาน ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
จากใจกลางกรุงอัลมาตี้ไปประมาณ 15 กิโลเมตร ถูกสรางขึ้นครั้งแรกในปี 1935 เพ่ือ
เป็นทาอากาศยานของกองทัพอากาศ กระท่ังถูกโอนมาเป็นของพลเรือนในชวงปี 1990

 กิจกรรม เชา

08.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น 

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

การใหทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ
เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม

ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

่ ่ ่ ่ ่ ๋ ์



เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ
ใกลกันใหมากท่ีสุด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASTANA อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใต
ทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ 

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

่



คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 65 USD  ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 

วีซา
ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศรัสเซีย ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดย

สามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอครั้ง 

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 65 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป

ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน
ในวันเช็คอิน 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ยกเวน พีเรียดท่ีมี

วันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น


