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จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรสัเซียของเรา 

1. เราใชส้ายการบินแอรแ์อสตาน่า สายการบินประจาํชาติประเทศคาซคัสถาน สายการบินท่ีดีท่ีสุดในภมิูภาคเอเชียกลาง

และภาคพ้ืนอินเดีย จากการจดัอนัดบัของสกายแทร็ก 5ปีซอ้น 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพ้ิงควา้รางวลั สาย

การบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก 

ประจาํปี 2016 มาครอง  

2.  เราใชร้ร.4ดาวในทุกเมือง เน่ืองจากระดบัคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากนั และการจดัอนัดบัดาวหรือระดบั

คุณภาพ รร.ไทยดีกวา่ ฉะน้ันเราจึงตดัสินใจไมค่า้กาํไรเกินควรดว้การใชร้ร.4ดาวในทุกเมือง เพ่ือใหคุ้ม้กบัเงินและเวลา

ท่ีท่านตอ้งเสียไป 

3.   อาหาร, เราพิถีพิถนั คดัสรรเลือกในทุกเมนู เชน่เมนูจีน ในรา้นจีน สว่นใหญ่รา้นอาหารจีนในรสัเซียจะเป็นอาหารจีนท่ี

ทาํจากชาวจีนทางเหนือซ่ึงรสชาติจะค่อนขา้งจืดและมนั แมสี้สนัจะน่ารปัปะทานแตไ่ม่ไดเ้ร่ืองฉะน้ันในทุกเมนูท่ีทวัร ์

 



   

 

  

 

2 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

  Tel: +66 53 115912 

   Hotline 089-644-7444  

    Line Id : @rubytravel  

รสัเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูท่ีท่านมัน่ใจไดว้า่ถกูปากคนไทยมากท่ีสุดจากประสบการก์วา่สิบสิบปี แมก้ระทัง่รา้นอาหารทุก

รา้นทาํเลก็จะตอ้งอยูใ่นเสน้ทางท่องเท่ียวไมไ่กลกนัมากนัก เพ่ือจะไดไ้ม่เสียเวลาในการท่องเท่ียว อาหารรสัเซีย 

 เราพยายามคดัสรร อาหารท่ีใกลเ้คียง คนไทยทานได ้และมีการตอบรบัดีจากลกูทวัรค์นไทย ไม่ใชเ่นน้ถกูเป็นหลกัทาน

และทานไม่ไดเ้ลย 

4.   เราแถมตุ๊กตามาโทรชกา้ สญัลกัษ์ของฝากจากรสัเซียเพ่ือความเป็นสิริมงคล เพราะคนรสัเซียเช่ือเร่ืองดวงชะตามาก 

 

 

07.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ช้ัน 4  

เคานเ์ตอร ์ U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินท่ี KC 932 พบกบัเจา้หนา้ท่ี

ของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)   โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินท่ี KC 232 

 (16.35 น. แวะเปลี่ยนเครือ่งท่ีสนามบิน ALMATY)  

18.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)    โดยเท่ียวบินท่ี KC135 

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

ตรวจรบัสมัภาระ 

  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศประมาณ 1 ชัว่โมง เขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ 

PETERHOF มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา่ PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต ์ ตั้งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็น

พระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้ นจากราชาปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ีถกูนิรมิต

โดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีชื่อวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้งสองทาํคนละสว่นในพระราชวงั

น้ีโดยตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็นหนา้ท่ีหลกัของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์

"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 

ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเนน้การตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไม้

แกะสลกัและภาพวาดสีน้ํามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน้ําพุอนัตระการตาและสวน 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู – อลัมาต้ี -  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์   (-/-/-) 

วนัที่สอง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ - HERMITAGE MUSEUM –เรือรบหลวง

ออโรรา่ -  Bronze horseman     (B/L/D)                  
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พฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด 

ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอืน่ทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหวัหนา้ทวัรอ์ีกครั้ง) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

นําท่านเขา้สู ่พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั้งประเทศ

รสัเซียและไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 5 พระองค์ได้

เสด็จมาประทบัท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 

หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีหอ้งมากถึง 

1,050 หอ้งมากถึง 3 ลา้นชิ้ น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน เม่ือเขา้ไปภายในจะตอ้งเอาเป้ เส้ือหนาว 

กระเป๋ากลอ้งถ่ายรปู สมัภาระใหญ่ๆ ฝากไวย้งัเจา้หนา้ท่ี (ในกรณี พระราชวงั Hermitage ปิด ทางทวัรจ์ะ

จดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหวัหนา้ทวัรอ์ีกครั้ง) 

นําท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) 
หรือเรือรสัเซียนาวี ไดช้ื่อวา่เป็นเรือรบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรสัเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนท่ีรบัใชช้าวรสัเซียมา

ยาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรสัเซียกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยรว่มรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 

รวมถึงใชย้ิงปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดหูนาวท่ีเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ในการปฏิวติัสงัคมนิยมท่ี

นําโดยเลนิน เม่ือปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซารนิ์โคลสัท่ี 2 พรอ้มราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายงัพิธีบรม

ราชาภิเษกรชักาลท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรรา่ไดป้ลดประจาํการ กลายเป็นพิพิธภณัฑ์ลอยน้ํา 
 

นําท่านชมถ่ายรูปกับ  Bronze horseman statue peter greatเป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์

สเบิรก์ ติดกบัแม่น้ําเนวา ดา้นหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซ่ึงก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หา

ราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองคแ์รกท่ีได ้ขนานนามวา่ “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne 

Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

วนัที่สาม เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค– โบสถห์ยดเลือด  - ป้อมปีเตอร ์แอนด ์

ปอลด ์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN     (B/L/D)    
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    Line Id : @rubytravel นําท่านชมภายในมหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมี

โดมทองเป็นเอกลกัษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไมธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้ับการปรบัปรุง

เป็นโบสถหิ์น และถกูสรา้งใหม่อยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ีปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งน้ี

เป็นวิหารท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก พระองคจึ์งทุ่มเททั้งกาํลงัคน และกาํลงัทรพัยอ์ยา่งมหาศาล เฉพาะ

ยอดโดมใชท้องคาํแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคท์

หลากสี ซ่ึงใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง 40 ปี (ในกรณี วิหาร St.Isaac's ปิด ทางทัวรจ์ะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหวัหนา้ทวัรอ์ีกครั้ง) 

นําท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในปี 1881หลงัเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ระองคต์่อไปจึงสรา้งโบสถน้ี์ข้ึนเป็นอนุสรณ ์เป็นโบสถอ์นังดงามท่ีอยู่

ขา้งคลอง Griboyedov โดยสรา้งข้ึนตามบัญชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระ

บิดาคือ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2” ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณท่ีสรา้งโบสถ์น้ีข้ึนยอดของโบสถ์มี

ความสงู 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ท่ีส้ินพระชนม์ ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้ง

ยาวนานกวา่ 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อน

หลากสี ประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

 

นําท่านชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นสิ่งก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

St Petersburg สรา้งในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใช ้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลกัษณะ

เป็นรปูทรงหกเหล่ียม กาํแพงเป็นหินกอ่อิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-

Fortress) เร่ิมสรา้งขึ้ นเม่ือปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 

มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งช่ือวิหารแหง่น้ีเพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลดเ์พ่ือเป็นการ

เผยแพรศ่าสนา ความสงูของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง ก่อสรา้งท่ีสงูท่ีสุดของเมืองและ

หา้มสรา้งสิ่งก่อสรา้งใดสงูกวา่ ภายในทาํการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซ่ึงนับวา่แตกต่าง กบัโบสถค์ริสตอ์อร์

โทดอกซท์ัว่ไปและวิหารแหง่น้ียงัเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราช

เป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึงกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์(ในกรณี St.Peter and Paul ปิด ทางทวัรจ์ะ

จดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอ์ีกครั้ง) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 

นาํท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟ  

…………………………………. น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ – สู่มอสโคว ์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับ

เจา้หนา้ท่ีหรือหวัหนา้ทวัรอ์ีกครั้ง)  
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คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็น

เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตย์ของพระเจ ้า ปัจจุบัน

พระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ์ และท่ีตั้งสถานท่ีสําคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอ

ระฆงัของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย (ในกรณี พระราชวังเครมลินปิด ทางทัวรจ์ะ

จดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหวัหนา้ทวัรอ์ีกครั้ง) 

 

เดินทางสู ่พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ท่ีอยูใ่นบริเวณพระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑ์น้ีเป็นสถานท่ีเก็บ

สมบัติลํ้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ืองป้องกันตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ  

เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดไูดย้ากยิ่ง 

 

จากน้ัน ชม โบสถอ์สัสมัชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่สาํคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลินโดยสรา้ง

ทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจา้

อีวานและ ชมระฆังยักษท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ: จาํกัดรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวันละ 4 

รอบเท่าน้ันคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดงัน้ันกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครดั)  

กลางวนั           รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กับความเหมาะสมในการรบัชมสถานี METRO ของการเดินทาง

วนัน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการ

วนัทีส่ี่   มอสโคว ์-พระราชวงัเครมลิน – อารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ -  โบสถอ์สัสมัชญั - METRO 

- IZMAILOVSKY          (B/L/D) 
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    Line Id : @rubytravel ยกยอ่งจากทัว่โลกวา่เป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่าง

กัน ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ี

แข็งแรงรวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบัญชาการระหว่าง

สงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 

ก.ม.  

 

นําท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกลก้ับ Izmailovo Royal Estate จึงเป็นท่ีมา

ของชื่อ Izmailovsky ท่ีเป็นชื่อของตลาดนัดแหง่น้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรสัเซียท่ีน่าซ้ือหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลกูดก 

เป็นตุ๊กตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกันเป็นชั้นๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก ในการซ้ือสินคา้จากรสัเซีย

ควรระวงัการซ้ือภาพวาดสีน้ํามนัเกา่ๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาไวใ้หม้ากๆ 

เน่ืองจากวา่มีกฏหมายหา้มนําของเก่าเหลา่น้ีออกนอกประเทศรสัเซีย  

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําท่านเขา้สูบ่ริเวณ จตัุรสัแดง “Red Square” หวัใจของกรุงมอสโคว(์Moscow) ** เน่ืองจาก จตัุรสัแดง

เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการประกอบพิธีสาํคัญต่างๆ และทางประเทศรสัเซียไม่ไดมี้กาํหนดการท่ีแน่นอน 

หากกรณี ท่ีปิดถนนและปิดจตัุรสัแดงไม่สามารถเขา้ไปถ่ายภาพใกล้ๆ ได ้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย  ทาง

เราจะนาํท่านไปสถานท่ีอื่นเป็นการทดแทน*** ถ่ายภาพหนา้ จตัุรัสแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็น

สถานท่ีสําคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรสัท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนิน

ศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นชิ้ นตอกลงบนพ้ืนจนกลายเป็นลาน

หินโมเสกเป็นพ้ืนท่ีลานกวา้ง ทางดา้นหนา้จตุัรสัแดงน้ัน เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซีย สงัเกตุได้

จากท่ีพ้ืนถนนจะมีสญัลกัษณเ์ป็นวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลม

น้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหลต่วัเองไปดา้นหลงัเพ่ืออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของ

จตุัรสัแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาํหนา้ท่ีเป็นสถานท่ีจดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซีย

มาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น 

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย  

จากน้ันนําท่านเขา้ชม พรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ณ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) 

หน่ึง(ในกรณี มหาวิหารเซ็นตบ์าซิลปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานท่ีท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณา 

วนัที่หา้ มอสโคว ์-จตัรุสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หา้งกุม– วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์– 

 ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - ถนนอารบตั  - ละครสตัว ์    (B/L/D) 
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ตรวจสอบกับหวัหนา้ทวัรอ์ีกครั้ง) สถาปัตยกรรมท่ีกลายเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรปูทรง

ท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรปูหวัหอม สีสนัสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สรา้งข้ึนโดย

พระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมือง

คาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถกูปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี  และออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก

ยาคอฟเลฟ(PostnikYakovlev) ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทาํใหมี้เร่ืองเลา่สืบต่อกนัวา่ พระเจา้อี

วานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีคําสัง่ใหปู้นบําเหน็จแก่สถาปนิก

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสองเพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกว่าน้ีไดอี้กการ

กระทาํในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหดน้ันเอง  

 

นําท่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม)หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุง

มอสโก แต่มีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อยา่งหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีก

สถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งข้ึนในปีค.ศ. 1895 มีความ

สวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบั

ใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลกัษณ์ ภายใน

และภายนอกท่ีดหูรหูราโอ่อ่า และท่ีสาํคญัตั้งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กมู มีการ

จาํหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเชน่ เสื้ อผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีชื่อมียี่หอ้ เครื่องสาํอางค ์

น้ําหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

นําท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ้ นเม่ือปี ค.ศ.

1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตัญํุตาแด่พระเป็น

เจา้ท่ีทรงชว่ยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาใน

ปี ค.ศ.1990 สตาลินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะน้ันไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถ์ท้ิงเพ่ือดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ําท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลกจนเม่ือปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมัติใหมี้การก่อสรา้งวิหารข้ึนมา

ใหม่ดว้ยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจาํลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารน้ีจึงกลบัมายืนหยดัท่ี

เดิมอีกครั้งโดยสรา้งเสร็จสมบูรณ์และทําพิธีเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารน้ีใชใ้นการ

ประกอบพิธีกรรมสาํคญัระดบัชาติของรสัเซีย  

นําท่านข้ึนสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส์  หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็น

ทศันียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเ่บ้ืองลา่งไดโ้ดยทั้งหมด  จึงทาํใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือก

เนินเขานกกระจอกแหง่น้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมอสโคว 

ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลสแ์ปรโ์รว ์เป้นมหาวิทยาลยัท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย ไดร้บัการก่อตั้งข้ึนในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรสัเซียใน

ชว่งเวลาน้ัน มหาวิทยาลยัท่ีไดร้บัการตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวท่ีสวย ท่ีสุดในมอสโคว ท่ี 
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คู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของ

มอสโคว  

 

จากน้ันใหท่้านไดเ้ต็มอ่ิมกับการเดิน ชม ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่

ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยูข่องชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภต์่อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนน

อารบตัเป็นยา่นท่ีพกัของสมาชิกระดบัสงูของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินท่ี

มีชื่อเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหลง่ของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟต่างๆ 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

       

นําท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของสตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด

โผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ชว่ง ชว่งละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมี

บริการ ถ่ายรปูกบัสตัวต์่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษัทฯ จะนําท่านชมบลัเลต่ ์หรือ ชมการ

แสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้  นาํท่านอาํลาเมืองมอสโคว ์ เดนิทางสู่สนามบิน  

10.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอสโคว (SVO) สู่สนามบินอสัตาน่า TSE  

โดยสายการบินแอรแ์อสตาน่า เที่ยวบินท่ี KC894 

16.50 น.  ถึงสนามบิน อสัตาน่า TSE ประเทศคาซัคสถาน (รอเปลี่ยนเครื่อง) 

 

20.10 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรแ์อสตาน่า เที่ยวบินท่ี KC231 

04.50 น.+1  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดียวเพ่ิม 

21-27 เม.ย. 61 
51,999 บาท 50,999 บาท 49,999 บาท 

7,000 บาท 

28 เม.ย.-04 พ.ค. 61 7,000 บาท 

วนัทีเ่จ็ด  กรุงเทพ ฯ        

วนัที่หก  มอสโคว ์- อสัตาน่า    
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    Line Id : @rubytravel 19-25 พ.ค. 61 50,999 บาท 49,999 บาท 48,999 บาท 7,000 บาท 

26 พ.ค.-01 มิ.ย. 61 49,888 บาท 48,888 บาท 47,888 บาท 7,000 บาท 

09-15 มิ.ย. 61 TBA TBA TBA TBA 

16-22 มิ.ย. 61 TBA TBA TBA TBA 

 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการนาํเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ทา่น หรือตํา่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 

 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : สาํรองท่ีนัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ชาํระยอดส่วนท่ีเหลอื ก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมัต 

หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางต ํา่กว่า 20 ท่าน*** 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ได้

ว่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั  

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพ่ือทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้าน

เปิดหอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได  ้
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    Line Id : @rubytravel กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินแอรเ์อสตาน่า ใหท่้านละ 1 ใบน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 

กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)น้ําหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-อลัมาต้ี //อลัมาต้ี -  เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ //เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์- มอส

โคว ์//มอสโคว ์-กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ ค่าน้ํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER- MOSCOW 

แจกน้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด 

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

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหม 

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%ภาษีหกั  ณ ที่จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่ 3 ยูเอสดอลล่าร ์USD  X 6 วนั  = 18 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิน่  2 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 6 วนั   = 12 USD 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 7 วนั = 21 USD รวมทั้งหมด 51 USD ต่อท่านค่ะ  

หมายเหต ุ

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้ น

ในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ข้ึนอยู ่ณ หนา้งานน้ันๆ 
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บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมดหรือบางสว่น 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวซี่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเครื่องและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศ

ไมวา่กรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั 

และเม่ือตัว๋ออกมาแลว้ จะไม่สามารถ เปล่ียนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลอืไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกับวนัเดนิทางท่ีท่านไดท้าํการ

จองไวก้ับทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี* 

 


