
 

    
 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี 11-19 เมษำยน 2563 (สงกรำนต)์ 

บินตรงโดยสำยกำรบินแอโรฟลอท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCLUSIVE RUSSIA 9 Days 7 Nights   

KAZAN – MOSCOW – ST. PETERSBURG 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี 11-19 เมษำยน 2563 (สงกรำนต)์ 

บินตรงโดยสำยกำรบินแอโรฟลอท 

 



GRAND RUSSIA 9D7N (KAZAN – MOSCOW – ST. PETERSBURG) BY SU Page 2 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

1.วนัเสำรท์ี่ 11 เมษำยน 2563     กรุงเทพ – มอสโคว ์ - คำซำน  

07.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร์

เช็คอิน N *** โปรดสงัเกตป้ำย CN GLOBAL ***   

เจา้หน้าท่ีทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง  

10.00 น.    ออกเดินทำงจำกกรุงเทพสู่กรุงมอสโคว ์โดยสำยกำรบินแอโรฟลอทเที่ยวบินที่ SU271 

*ใชเ้วลำบิน 10 ชม.  ***บริกำรอำหำรกลำงวนั และอำหำรเย็น บนเครื่อง*** 

16.00 น. ถึงสนำมบินนำนำชำติอเล็กซำนเดอร ์พุชก้ิน(SVO) กรุงมอสโคว ์ 

(เวลำทอ้งถิ่นชำ้กว่ำประเทศไทย 4 ชม.)  

ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันน าท่านเช็คอินไฟลท์ SU1194  

เพื่อเดินทางสู่ เมืองคาซาน   

(ประเทศรสัเซีย เขม้งวดกับน ำ้หนักกระเป๋ำมำก ก ำหนดใหโ้หลดกระเป๋ำท่ำนละ 1 ใบน ำ้หนักไม่เกิน 

 23 กก. กระเป๋ำถือขึ้นเครื่ องน ำ้หนักไม่เกิน 10 กก. จึงขอใหท้กุท่ำนค ำนวณน ำ้หนักกระเป๋ำใหดี้) 

19.20 น. เดินทำงสู่ เมืองคำซำน โดยสำยกำรบินแอโรฟลอทเที่ยวบินที่ SU1194 *ใชเ้วลำบิน 1.45 ชม. 

21.35 น. เดินทำงถึงสนำมบินคำซำน เมืองหลวงของรฐัตาตารส์ถาน   

เขำ้สู่โรงแรมที่พกั DOUBLE TREE BY HILTON KAZAN CITY CENTER  4* หรือเทียบเท่ำ (พกั 2 คืน) 

 https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/russian-federation/doubletree-by-hilton-hotel-kazan-

city-center-KZNCCDI/index.html 
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2.วนัอำทิตยท์ี่ 12 เมษำยน 2563     อำรำมรำฟสก้ี – วดัแห่งจกัรวำล - ถนนบำอูมำน 

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

09.00 น. น าท่านชม เมืองคำซำน (KAZAN) เมืองหลวงของสาธารณรฐั ตาตารส์ถาน สาธารณรฐัปกครองตนเองใน

เขตสหพนัธ์วอลกา 1 ใน 7 เขตสหพนัธ์ ของประเทศ

รสัเซีย ตั้งอยู่บนจุดบรรจบของแม่น ้าโวลกา้ และแม่น ้า

คาซานกา้ เป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่าพันปี ท่ีก่อตั้งมา

ก่อนมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ปัจจุบัน

เมืองคาซานไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางทางวิทยาศาสตรท่ี์

ส าคัญรวมไปถึงเป็นหน่ึงในศูนย์อุตสาหกรรมและ

การเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัสเซีย และเป็นหน่ึงในเมืองท่ีไดร้ับคัดเลือกใหใ้ชจ้ัดแข่งขันฟุตบอลโลก 2018       

ท่ีผ่านมาอีกดว้ย  

น าเดินทางสู่ อำรำมรำฟสก้ี(RAIFA MONASTERY THE MOTHER OF GOD) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1613 เป็น

อารามท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในรัฐตาตาร์ และมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ในสมยัก่อนเจา้นายใหญ่น้อยจะตอ้ง   มา

กราบสกัการะ ในช่วงสงครามเย็นอารามถูกปิดไว ้    ไม่

สามารถเขา้ชมได ้ต่อมาหลงัสหภาพโซเวยีตล่มสลายใน

ปี ค.ศ. 1991 ได้ถูกบูรณะครั้งใหญ่และได้ปรับจาก

อารามเป็นโบสถ์ประจ ารสัเซียในท่ีสุด อารามราฟสกี้ จึง

เป็นอีกหน่ึงศาสนสถานท่ีส าคัญของผู ้  แสวงบุญ ชาว

คริสต์นิกายออรโ์ธดอกซ ์บรรดาผูศ้รัทธาจากทัว่ประเทศ มาท่ีน่ีเพื่อสวดภาวนา ด่ืมน ้ามนต์ศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต   

12.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

น าท่านเก็บภาพ ความประทับใจกับ วัดแห่งจักรวำล 

(TEMPLE OF ALL RELIGIONS) เป็นอาคารท่ีถูกสร้าง

ขึ้ นในรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีซับซ้อนประกอบด้วย

สถาปัตยกรรมทางศาสนาหลากหลายประเภท เช่น 

คริสตจกัรออร์โธดอกซ ์สุเหร่า โบสถ์ และอื่นๆ เริ่มตน้

ในปี  1992 โดยศิลปินท้อง ถ่ินและผู ้ใจบุญ  LIDAR 

KHANOV ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานท่ีส าคัญท่ีได้รับ

ความนิยมมากแห่งหน่ึงของเมืองคาซาน  
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จากน้ันอิสระให้ท่ านพักผ่อนเ ดินช้อปป้ิงและ ชม

บรรยากาศของ ผู ้คนชาวคาซานย่าน ถนนบำอูมำน 

(BAUMAN ULITSA) ถนนสายหลักของเมืองคาซาน 

WALKING STREET ท่ีรวมเอาทุกอย่างเข้าไว ้ด้วยกัน       

ทั้งรา้นอาหารต่างๆแหล่งชอ้ปป้ิงและโรงแรมท่ีพกั      มี

น ้ าพุเป็นแหล่งนัดพบ สองขา้งทางประกอบดว้ยโบสถ์

และตึกรามบา้นช่อง สุดถนนเป็นพระราชวังเครมลิน 

ตั้งอยู่ริมแม่น ้า อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมจตุัรสัตูคาย่า เป็นท่ีตั้งรูปป้ัน ฟีโอดอร ์ชาเลียปิน นักรอ้งโอเปร่าชื่อ

ดงั เลยไปอีกนิดเป็นโบสถส์ีฟ้า ยอดสีทองและหอระฆงัสูงตระหง่านริมถนนบาอูมาน 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

เขำ้สู่โรงแรมที่พกั DOUBLE TREE BY HILTON KAZAN CITY CENTER  4* หรือเทียบเท่ำ  

 

3.วนัจนัทรท์ี่ 13 เมษำยน 2563     พิพิธภณัฑเ์ครมลิน - มสัยิดคุล ชำรีฟ – สนำมบินคำซำน - มอสโคว ์

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม/เช็คเอำ้ท ์

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เครมลินแห่งคำซำน (KREMLIN)  ซึ่งถือว่าเป็น ย่านประวติัศาสตรท่ี์มีความส าคญัมาก

แห่งหน่ึง ของเมือง   คาซาน ซึ่งถูกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 2000 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีถือว่าเป็น

ป้อมปราการของตาตาร์ (TATAR) เพียงแห่งเดียวท่ีเหลืออยู่ในรัสเซียและสถานท่ีแสวงบุญส าคัญ 

ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารประวติัศาสตร์ท่ีโดดเด่นจากศตวรรษท่ี 16-19 เป็นท่ีตั้งของเหล่าอาคารเก่าแก่

จ านวนมาก โดยอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุด คือ มหำวิหำรแอนนันชิเอชัน่ (ANNUNCiATION CATHEDRAL) หรือ

มหำวิหำรแม่พระรับสำร ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นในช่วงระหว่างปี 1554 – 1562 เป็นศาสนจักรออร์โธดอกซ์

รสัเซีย ซึ่งปัจจุบนัไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของศาสนา และการศึกษาท่ีส าคญัมากแห่งหน่ึงของเมืองคาซาน

จ านวนมาก ณ จุดน้ี ท่านจะไดเ้ห็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของ 2 ศาสนา ท่ีถอ้ยทีถอ้ยอาศัยกัน       

มีเวลาใหท้่านเดินเล่น ถ่ายรูป และเลือกซื้ อของท่ีระลึกที่รา้นคา้ในบริเวณรอบๆ  
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12.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น าท่านชม มสัยิดคุล ชำรีฟ  มสัยิดที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในรสัเซียและในทวีปยุโรป   โดยมสัยิด

ถูกสรา้งขึ้ นในช่วงระหวา่งศตวรรษท่ี 16-17 และไดร้บัการบูรณะ

ในภายหลงัอีกครั้งหน่ึงโดยการสมทบทุนจากนานาประเทศ เช่น 

ซาอุดิอาระเบีย และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ซึ่งปัจจุบนัมสัยิดแห่งน้ี

ไดก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่ส าคญัและถือวา่เป็นจุดหมาย

ปลายทางท่ีส าคญัของเหล่านักแสวงบุญเป็นจ านวนมาก สมควร

แก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.40 น. เดินทำงสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสำยกำรบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU1193 *ใชเ้วลำบิน 1.45 ชม. 

20.25 น. ถึงสนำมบินอเล็กซำนเดอร ์พุชก้ิน (SVO) กรุงมอสโคว ์

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรใกลส้นำมบิน  

เขำ้สู่โรงแรมที่พกั ST.REGIS MOSCOW NIKOLSKAYA  5* หรือเทียบเท่ำ (พกั 2 คืน) 

https://www.marriott.com/hotels/travel/mowxr-the-st-regis-moscow-nikolskaya  
   

 

 

 

 

 

 

 

4.วนัองัคำรที่ 14 เมษำยน 2563     วิหำรเซนตซ์ำเวียร ์- พระรำชวงัเครมลิน - พิพิธภณัฑพ์ระคลงัเพชร –  

                      พิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์- METRO – ถนนอำรบทั – ละครสตัว ์

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

09.00 น. น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก วิหำรเซนตซ์ำเวียร ์วิหารโดมทอง 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้ นใหม่เน่ืองใน

โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี กรุงมอสโคว์ ปัจจุบัน

เป็นโบสถ์หลักท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมส าคัญต่างๆ น าท่านสู่ 

พระรำชวังเครมลิน  น าท่านชมสญัลกัษณ์แห่งอ านาจและ

ความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย  ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษท่ี 15 ท่ียิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดก าเนิดแห่ง

ประวติัศาสตรร์สัเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี เขำ้ชมพิพิธภณัฑพ์ระคลงัเพชร DAIMOND FUND ท่าน

https://www.marriott.com/hotels/travel/mowxr-the-st-regis-moscow-nikolskaya
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จะไดพ้บกับเครื่องเพชรหายากและอัญมณีล ้าค่าท่ีเป็นของสะสมของราชวงศ์แห่งรัสเซีย จากน้ัน เขำ้ชม

พิพิธภัณฑอ์ำรเ์มอรร์ี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นท่ีเก็บสมบัติล ้าค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิ เครื่องราชกกุธภัณฑ์   

ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจา้ซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถมา้โบราณ พิพิธภัณฑ์

ศาสตราวุธ และบลัลงักแ์บบต่าง ๆ ของพระเจา้ซาร ์ตลอดจนเครื่องใชใ้นพระราชส านัก ชมผลงานของช่าง

ออกแบบเครื่องเพชรชื่อกอ้งโลก FABERGE ช่างในราชส านักรัสเซีย ท่ีลน้เกลา้ ร.5โปรดเกลา้ใหอ้อกแบบ

เครื่องใชแ้ละเครื่องประดับเป็นจ านวนมาก จนท าใหป้ระเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียท่ีมีชิ้ นงานของ 

FABERGE ครอบครองมากท่ีสุด จากน้ันน าชมโบสถ์อสัสมัชญั ท่ีใชใ้นการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก, ป้อม

ปืนใหญ่, หอระฆงัพระเจา้อีวานและชมระฆังยกัษ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีมีน ้าหนักกว่า 200 ตันอิสระใหท้่าน

ถ่ายรูปในมุมสวย ๆ ไวเ้ป็นท่ีระลึก   
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12.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร GOODMAN STEAK HOUSE 5*เมนูสเต็กเน้ือ หรือ สเต็กปลำ  
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บ่ำย น าชมสถำนีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว์ ท่านจะไดพ้บกับความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเขา้กับ

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ จนไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นสถานีรถไฟใตดิ้นแห่งเดียวในโลกท่ีมีศิลปะ  ท่ี

งดงามยิ่ง วา่กนัวา่ METRO ของท่ีน่ีเป็นทั้งสถานีรถไฟใตดิ้น เป็นทั้งพิพิธภณัฑ ์รวมทั้งเป็นหลุมหลบภยั   ใน

ยามสงครามดว้ย จากน้ันน าท่านสู่ ถนนอำรบทั ซึ่งถือเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของมอสโคว์ และเป็นถนน

สายศิลปะ บนถนนเสน้น้ีท่านจะไดพ้บกับการแสดงเปิดหมวกจากศิลปินอิสระ ใหเ้วลาท่านเดินชมและ  

เลือกซื้ อผลงานศิลปะ ภาพวาดต่างๆ รวมถึงสินคา้ทอ้งถ่ิน ของท่ีระลึกพื้ นเมืองเช่น ผา้พนัคอ หมวก งานไม้

แกะสลกั กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอชกา้ คารเ์วียร ์วอ้ดกา้ นาฬิการสัเซีย กลอ้งส่องทางไกล ช็อกโกแลต   

 

 

 

 

 

 

18.00 น. ชมละครสตัวช่ื์อดงักอ้งโลก รสัเซ่ียนเซอรค์สั 

21.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

เขำ้สู่โรงแรมที่พกั ST.REGIS MOSCOW NIKOLSKAYA  5* หรือเทียบเท่ำ  

 

5.วนัพุธที่ 15 เมษำยน 2563     สแปรโ์รวฮิ์ล - จตัรุสัแดง - มหำวิหำรเซนตบ์ำซิล - หำ้งสรรพสินคำ้กุม – 

                     รถไฟควำมเร็วสูง SAPSAN ชั้นธุรกิจ – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - CAVIAR TASTING 

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม/เช็คเอำ้ท ์

09.00 น. น าท่านเดินทางขึ้ นสู่จุดสูงสุดของเมืองมอสโคว์  

สแปร์โรว์ฮิล หรือ เลนินฮิล  ซึ่ ง เ ป็นท่ีตั้ งของ 

มหำวิทยำลยัมอสโคว ์ชมความวิจิตรงดงามของตัว

อาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหน่ึงในเจ็ด

อาคารสไตล์สตาลินกอธิค  อิสระให้ท่านชื่นชม

ทศันียภาพอนัสวยงามกวา้งไกลของตัวเมืองมอสโคว์ 

จากจุดชมวิว สามารถมองเห็น สนำมฟุตบอล LUZHNIKI STADIUM สนามท่ีใชจ้ดัพิธีเปิดและพิธีปิด FIFA 

WORLD CUP 2018  อิสระเก็บภาพประทบัใจไดต้ามอธัยาศยั  

น าชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว ์เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตท่ียิ่งใหญ่ น าท่านชมย่าน

ธุรกิจการคา้ จัตุรัสแดง ท่ีมีความส าคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียมาจนปัจจุบัน ในบริเวณ
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จตุัรสัแดงอนัยิ่งใหญ่แห่งน้ี ท่านจะไดพ้บกบัสิ่งก่อสรา้งส าคญัมากมาย อาทิ สุสำนเลนิน บุรุษท่ีโลกไม่มีวนั

ลืม อำคำรพิพิธภณัฑป์ระวัติศำสตร ์ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นำฬิกำยกัษ ์ท่ีมีเสน้ผ่าศูนยก์ลางกวา้ง

กวา่อุโมงคร์ถไฟใตดิ้น มหำวิหำรเซนตบ์ำซิล สถาปัตยกรรมชิ้ นเอกของรสัเซีย ซึ่งกษัตริยอ์ีวานจอมโหดสัง่

ใหส้รา้งขึ้ นและใหค้วกัดวงตาของสองสถาปนิกผูอ้อกแบบวิหารน้ีออก เพื่อไม่ใหส้ามารถออกแบบสิ่งก่อสรา้ง

ใดๆ ใหส้วยงามกวา่น้ีไดอ้ีก วิหารน้ีตั้งตระหง่านอยูใ่จกลางเมือง เปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องกรุงมอสโคว ์  

น ำชมหำ้งสรรพสินคำ้กุม GUM DEPARTMENT STORE ท่ีหรูหรามากท่ีสุดในรัสเซียเป็นแหล่งรวมสินคา้ 

แบรนด์เนมจากทัว่โลก และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเศรษฐีรสัเซียภายในตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา 

มีนิทรรศการส าคญัผลดัเปล่ียนใหช้มตลอดทั้งปี  

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร     

 บ่ำย  เดินทำงสู่สถำนีรถไฟเลนินกรำดสก้ี 

15.40 น. ออกเดินทำงสู่นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟควำมเร็วสูง SAPSAN 770A  

สะดวกสบำยดว้ยที่นัง่ชั้นธุรกิจ พรอ้มบริกำรอำหำรบนรถไฟ ใชเ้วลำเดินทำง 3.48 ชม. 

19.28 น. เดินทำงถึงสถำนีรถไฟมอสคอฟสก้ี นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร PALKIN 5* CAVIAR TASTING 

  ล้ิมรสไข่ปลำคำเวียร ์จำกภตัตำคำรเก่ำแก่ช่ือดงัของเมือง 
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เขำ้สู่โรงแรมที่พกั KEMPINSKI MOIKA ST.PETERSBURG  5* หรือเทียบเท่ำ (พกั 3 คืน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

6.วนัพฤหสับดีที่ 16 เมษำยน 2563     พระรำชวงัแคทเธอรีน – วิหำรเซ็นตไ์อแซค – กำรแสดงบลัเล่ต ์

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

09.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชก้ิน เขา้ชม พระรำชวังแคทเธอรีน ภายในพุชกิ้ นวิลเลจท่ีสวยงามแห่งหน่ึงใน

รสัเซีย ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอค

มารวมกัน ตัวอาคารทาดว้ยสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลัง่ ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆ   

นับรอ้ย โดยเฉพำะหอ้งอ ำพัน (แอมเบอรรู์ม) ท่ีทุกท่านจะตอ้งประทับใจ อิสระใหท้่านเดินชมสวนอัน    

ร่มรื่นงดงามในสไตลฝ์รัง่เศส หรือชอ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมืองไดต้ามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

12.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร PODVORYE 5* บริกำรไวนข์ำว ไวนแ์ดง วอ้ดกำ้ 
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บ่ำย เดินทางกลับตัวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ น าท่านเขา้ชม มหำวิหำรเซ็นตไ์อแซค ท่ีสรา้งขึ้ นอย่างสวยงาม

ยิ่งใหญ่ ยอดโดมท าดว้ยทองค าแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม ภายในมีรูปภาพส าคัญทางศาสนาท่ีสรา้งดว้ย

โมเสกสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี เป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอย่างมากเน่ืองจากครั้งหน่ึง

ตัวเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่ว่ามหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งน้ีกลับ    

อยูร่อดปลอดภยั   

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ชมการแสดงบลัเลต ์รสัเซีย ซึ่งถือเป็นศิลปะการแสดงขั้นสูงสุดและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่โลก   

*รอบการแสดงอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะจดัใหเ้ขา้ชมในโรงละครชื่อดงัประจ าเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

เขำ้สู่โรงแรมที่พกั KEMPINSKI MOIKA ST.PETERSBURG  5* หรือเทียบเท่ำ  
 

 

7.วนัศุกรท์ี่ 17 เมษำยน 2563     พระรำชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระรำชวงัเฮอรมิ์เทจ – กำล่ำดินเนอร ์

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอรฮ์อฟ  ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ พระรำชวงัฤดูรอ้นเปโตรดวำเรสต ์ริมทะเลบอลติค 

ท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช พระต าหนักแห่งน้ีไดช้ื่อวา่เป็น RUSSIAN VERSILLES เป็นพระราช

วังท่ีงดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานน ้ าพุท่ีพวยพุ่งมาจากรูปป้ันสีทอง และท่ีต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ย

สถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง หอ้งหบัต่างๆ ภายใน

พระราชวังประดับประดาไปด้วยทองค าอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนท่ีสวยงาม เก่าแก่ทรงคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได ้ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุ์ และสวนน ้าพุอัน

ตระการตา สวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายในฝรัง่เศส 
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12.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร *เมนูขำปูยกัษ ์

   

 

 

 

 

บ่ำย น าชมความวิจิตรงดงามของ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ท่ีสรา้ง

โดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งน้ีมี

ประวติัศาสตร์ของการต่อสูข้องชาวเมืองหลายครั้ง และ ยงัเป็น   

อู่ก าเนิดอ านาจของการปฏิวัติรัสเซียท่ีสัน่สะเทือนไปทัว่โลก 

เมืองน้ีมีสวยงามมากจนไดร้ับฉายาว่า รำชินีแห่งยุโรปเหนือ”

อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี 

ตัวเมืองน้ัน ไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นนครท่ีสวยและสมบูรณ์

มากท่ีสุดในดา้นงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง น าท่านผ่านชม 

เสำหินแกรนิตอเล็กซำนเดอร ์อนุสำวรียพ์ระเจำ้ปีเตอรม์หำ

รำช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย  เก็บภาพความประทับใจ

บริเวณ เสำประภำคำรท่ำเรือโบรำณ อันเป็นสัญลักษณ์ของ

เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ แวะถ่ายภาพดา้นนอก เรือรบหลวงออโรร่ำ เรือท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร ์

ซึ่งครั้งหน่ึงเคยใชเ้ป็นท่ีส่งสญัญาณเขา้บุกยึดพระราชวงัฤดูหนาวของคณะปฏิวติัเลนิน  จากน้ันน าชมความ

ยิ่งใหญ่ของ พระรำชวังฤดูหนำว HERMITAGE MUSEUM  ท่ีประกอบดว้ยหอ้งต่างๆมากกว่า 1,050 หอ้ง 

ณ สถานท่ีแห่งน้ี เคยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซียของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรี

ไทย - รสัเซีย เมื่อปี พ.ศ.2440 พรอ้มทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์ร่วมกบั พระเจา้ซาร์   นิโคลสัท่ี 2 
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ซาร์องค์สุดทา้ยของรัสเซียอีกดว้ย ปัจจุบันพระราชวังน้ีได้ถูกใชเ้ป็น พิพิธภัณฑเ์ฮอรมิ์เทจ     ท่ีเก็บ

รวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกว่า 3 ลา้นชิ้ น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลกมากมาย อาทิ ลีโอ

นาโด ดาวินซี่, แรมบรนัด,์ แวนโกะ๊ ฯลฯ จดัเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีสวยและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 น. ชมกำรแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชำวรสัเซีย ณ พระรำชวงันิโคลสั  BIG SHOW      

20.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ กำล่ำดินเนอร ์ณ พระรำชวงันิโคลสั *จิบวอ้ดกำ้ ชิมคำรเ์วียร ์

เขำ้สู่โรงแรมที่พกั KEMPINSKI MOIKA ST.PETERSBURG    5* หรือเทียบเท่ำ  

 

8.วนัเสำรท์ี่ 18 เมษำยน 2563     โบสถห์ยดเลือด – ถนนเนฟสก้ี - มอสโคว ์

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม/เช็คเอำ้ท ์

09.00 น. น าท่านเขา้ชม โบสถห์ยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) โบสถซ์ึ่งสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นท่ีระลึกใหก้บั

พระเจา้ซาร์อเล็กซ์ซานเดอร์ท่ี 2 ซึ่งถูกกลุ่มกบฎลอบปลงพระชนม ์ในปี ค.ศ.1881 ชมความงดงามของ

โบสถ์น้ี ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ประดับตกแต่งดว้ยโมเสกไวอ้ยา่งงดงามอลงัการมาก ชมจุดท่ีมา

ของ ค าวา่ “โบสถห์ยดเลือด” รูปร่างและลกัษณะภายนอกของโบสถ์น้ัน จ าลองมาจากมหาวิหารเซ็นต์บาซิล

ในมอสโคว ์จากน้ันน าท่านสู่ ถนนเนฟสก้ี ถนนสายหลกัของเมือง อิสระเขา้ชมโบสถ์คาซานศกัด์ิสิทธ์ิ ชม

รา้นหนังสือเก่าแก่โดม คนีกี้  เลือกซื้ อสินคา้จากรา้นคา้ต่างๆมากมาย เก็บภาพความประทับใจกับอาคาร

สถาปัตยกรรมยุโรป หรือชิมกาแฟ เบเกอรี่จากรา้นขนมทอ้งถ่ินชื่อดงัประจ าเมือง ELISEYEV    

  

 

 

 

 

 

 11.30 น.   น าท่านเดินทางสู่สนามบินพลูโคโว ่เช็คอินไฟลท์ SU019 *กระเป๋ำเช็คทรูถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ 
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(ประเทศรสัเซีย เขม้งวดกับน ำ้หนักกระเป๋ำมำก ก ำหนดใหโ้หลดกระเป๋ำท่ำนละ 1 ใบน ำ้หนักไม่เกิน 23 

กก. กระเป๋ำถือขึ้นเครื่ องน ำ้หนักไม่เกิน 10 กก. จึงขอใหท้กุท่ำนค ำนวณน ำ้หนักกระเป๋ำใหดี้) 

อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั แจกเงินสดท่ำนละ 1,500 รูเบ้ิล      

14.50 น. เดินทำงสู่กรุงมอสโคว ์โดยสำยกำรบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU019 

*ใชเ้วลำบิน 1.35 ชม. 

16.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินอเล็กซำนเดอร ์พุชก้ิน กรุงมอสโคว ์*รอตอ่เครื่อง 

  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (ขาออก) อิสระเลือกซื้ อสินคา้ปลอดภาษีในสนามบิน ตามอธัยาศยั 

20.10 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU272 *ใชเ้วลำบิน 10.20 ชม. 

    ***บริกำรอำหำรค ำ่ และเครื่องดื่ม ชำ / กำแฟ บนเครื่อง*** 

 

9.วนัอำทิตยท์ี่ 19 เมษำยน 2563     กรุงเทพฯ 

***บริกำรอำหำรเชำ้ เครื่องดื่ม ชำ / กำแฟ บนเครื่อง*** 

10.30 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจ  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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อตัรำค่ำบริกำร (บำท)  *ส ำหรบัผูเ้ดินทำงข้ึนต ำ่ 15 ท่ำน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน -ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริง 

ท่ีสำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเท่ำน้ัน (คิด ณ วนัท่ี 1 พ.ย.62 )*** 

 

❖ อตัรำค่ำบริกำรรวม 

 ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ป ชั้นประหยดัเสน้ทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว-์คาซาน / คาซาน – มอสโคว ์/  

     เซนตปี์เตอรส์เบิรก์–มอสโคว-์กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแอโรฟลอท รวมค่าภาษีน ้ามนัและสนามบิน / 
     กระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 1 ใบ  น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรมั 

 ตัว๋รถไฟความเร็วสูง SAPSAN ชั้น BUSINESS CLASS เสน้ทาง มอสโคว-์เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ 
 โรงแรมท่ีพกั 4 ดาว 2 คืน , 5 ดาว 5 คืน หอ้งคู่ (พกัเด่ียวเพิ่มตามท่ีระบุ)  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าเขา้ชมรสัเซี่ยนเซอรค์สั / บิ๊กโชว ์+ กาล่าดินเนอร์ / การแสดงบลัเล่ต ์ 

 ค่าอาหารทุกมื้ อ (อาหารทอ้งถ่ิน, จีน,ไทย) อพัเกรดเมนู ตามท่ีระบุในรายการ  

 น ้าด่ืมบริการบนรถ และ โรงแรม ไม่จ ากดัจ านวน 

 WIFI ON BUS 4G UNLIMITTED ตลอดการเดินทาง 

 หวัหน้าทวัรไ์ทย พดูภาษารสัเซีย ช านาญเสน้ทาง บรรยายทวัรแ์ละคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าพาหนะในการเดินทาง รถโคช้ปรบัอากาศขนาด 45-49 ท่ีนัง่ 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบิน, โรงแรม และ สถานีรถไฟ  

 ค่ากรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเง่ือนไข (แบบกลุ่ม) 

 ทิปส าหรบัไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถโคช้  

อตัรำค่ำบริกำร    

เดินทำงขั้นต ำ่ 15 ท่ำน/กรุป๊ 
11-19 เมษำยน 2563 

รำคำผูใ้หญ่   พกัหอ้งคู่ 159,000.- 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 ปี 

พกักับผูใ้หญ่ 1ท่ำน 
153,000.- 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 ปี 

พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  มีเตียงเสริม 
142,000.- 

พกัหอ้งเด่ียว  เพ่ิมเงิน ท่ำนละ 27,000.- 

ไม่ใชต้ัว๋ SU หกัคืน ท่ำนละ 36,000.- 
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❖ อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม  

 ค่าขนกระเป๋าเดินทางน ้าหนักเกิน 23 กิโลกรมั อาจเสียค่าขนส่งเพิ่มส าหรบัสายการบิน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครื่องด่ืม อื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%/ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย  แลว้แต่ลูกคา้เห็นสมควร 

 

❖ กำรช ำระเงิน 

 ช าระค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 3 วนั เพื่อยืนยนัการจองทวัร ์ 

 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งน้อย 20 วนัท าการ   

 

❖ กำรยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกวา่ 30 วนัท าการ คืนเงินใหเ้ต็มจ านวน ยกเวน้ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง อาทิ ค่ามดัจ าตัว๋  

 ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกวา่ 20 วนัท าการ หกัค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 วนัท าการ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์
 

 

❖ หลกัฐำนกำรท ำวีซ่ำ   

ตามประกาศของสถานทูตรสัเซียในประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2550  ผูท่ี้ถือพาสปอรต์ไทยสามารถเขา้ประเทศ

รสัเซียเลยไดโ้ดยไม่ตอ้งยื่นขอวีซ่า มีก าหนดอยูไ่ดไ้ม่เกิน 30 วนั ทั้งน้ีพาสปอรต์จะตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือ 
มากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไปนับตั้งแต่วนัเดินทาง 
 

❖ขอ้แนะน ำและแจง้เพ่ือทรำบ 

◆ พัก  3 ท่ าน/ห้อง ท่ าน ท่ี  3  จะได้เ ป็นเ ตียงเสริม กรณีผู ้ เ ดินทางเ ป็นผู ้ใหญ่ ทั้ ง  3 ท่าน แนะน าให้ท่ าน  

เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

◆ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 

❖ หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อยา่งน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรกัษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 
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 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเ รียกรอ้งเงิน

คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือ สละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทัวร์จดัให ้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 

ก่อนเดินทาง 
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แบบฟอรม์กำรส ำรองที่นัง่  

แกรนดร์สัเซีย 9 วนั 7 คืน  

คำซำน - มอสโคว ์-  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

11-19 เมษำยน 2563 โดยสำยกำรบินแอโรฟลอท 
            

ชื่อผูจ้อง : คุณ________________________________________Tel.__________________________Fax.________________  

Mobile ___________________________________________________ Email address: _______________________________________________________________ 

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรบัเอกสาร _____________________________________________________________________________________________________________________ 

ชนิดหอ้งพกั:___TWIN/พกัคู ่2 เตียง ___DOUBLE/พกัคู ่เตียงเด่ียว___SINGLE/พกัเด่ียว ___TWIN+EX BED/พกั 3 ท่าน 

 

รำยช่ือผูเ้ดินทำง (ภำษำไทย หรือ ภำษำองักฤษ ตำมหนังสือเดินทำง และ เบอรต์ิดตอ่) 

1. ชื่อ-นามสกุล   _________________________________________เบอรติ์ดต่อ_________________สะสมไมล ์__________ 

  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานเน้ือววั  มงัสวิรตั/เจ  แพอ้าหารทะเล แพ_้_________  Wheelchair สนามบิน 

2. ชื่อ-นามสกุล   _________________________________________เบอรติ์ดต่อ_________________สะสมไมล ์__________ 

  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานเน้ือววั  มงัสวิรตั/เจ  แพอ้าหารทะเล แพ_้_________  Wheelchair สนามบิน 

3. ชื่อ-นามสกุล   _________________________________________เบอรติ์ดต่อ_________________สะสมไมล ์__________ 

  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานเน้ือววั  มงัสวิรตั/เจ  แพอ้าหารทะเล แพ_้_________  Wheelchair สนามบิน 

4. ชื่อ-นามสกุล   _________________________________________เบอรติ์ดต่อ_________________สะสมไมล ์__________ 

  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานเน้ือววั  มงัสวิรตั/เจ  แพอ้าหารทะเล แพ_้_________  Wheelchair สนามบิน 

5. ชื่อ-นามสกุล   _________________________________________เบอรติ์ดต่อ_________________สะสมไมล ์__________ 

  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานเน้ือววั  มงัสวิรตั/เจ  แพอ้าหารทะเล แพ_้_________  Wheelchair สนามบิน 

 


