วันที่ 1 กรุ งเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์
07.30 น. พร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์
U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 932 โดยสายการบินแอร์ แอสตาน่าพบกับ
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
10.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ โดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 932 (16.30 น. แวะ
เปลี่ยนเครื่ องที่สนามบิน ALMATY)
19.05. น. ออกเดินทางสูเ่ มืองเมืองมอสโคว์ svo โดยเที่ยวบินที่ KC875

21.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว์ หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN LESNAYA HOTEL@MOSCOW หรื อเทียบเท่า

วันที่ 2 มอสโคว์
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านขึ ้นสู่ ยอดเขาสแปร์ โรว์ฮิล หรื อเลนินฮิลส์ หรื อเนินเขานกกระจอก เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของ
นครมอสโควที่อยูเ่ บื ้องล่างได้ โดยทังหมดจึ
้
งทาให้ เลนินผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอก
แห่งนีเป็ นที่ตงบ้
ั ้ านพักของตน ปั จจุบนั พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยมอสโคว
จากนันน
้ าท่านชมสถานีรถไฟใต้ ดินกรุงมอสโคว (METRO)สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้ รับการยกย่องจากทัว่
โลกว่าเป็ นสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินที่สวยที่สดุ ในโลก ซึง่ ในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 สถานีรถไฟใต้ ดินได้ กลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดที ี่สดุ เพราะมีโครงสร้ างที่แข็งแรงรวมทังการ
้
ก่อสร้ างที่ขดุ ลงลึกไปถึงใต้ ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียงั เป็ นที่บญ
ั ชาการระหว่างสงครามอีกด้ วย ใน
ปั จจุบนั รถไฟใต้ ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาวทังหมด
้
260 ก.ม.
จากนันน
้ าท่านเข้ าชม พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL)หนึง่
สถาปั ตยกรรมที่กลายเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของกรุงมอสโคว ด้ วยรูปทรงที่มีลกั ษณะเป็ นโดมรูปหัวหอม สีสนั
สดใส ตังตระหง่
้
านสง่างาม ขนาบข้ างด้ วยกาแพงเครมลิน สร้ างขึ ้นโดยพระเจ้ าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible)
เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขี่มานานหลายร้ อยปี และออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิกยาคอฟเลฟ(PostnikYakovlev)ด้ วยความ
งดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทาให้ มีเรื่ องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้ าอีวานที่ 4ทรงพอพระทัยในความงดงามของ
มหาวิหารแห่งนี ้มากจึงมีคาสัง่ ให้ ปนู บาเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้ วยการควักดวงตาทังสองเพื
้
่อไม่ให้
สถาปนิกผู้นนสามารถสร้
ั้
างสิ่งที่สวยงามกว่านี ้ได้ อีกการกระทาในครัง้ นันของพระเจ้
้
าอีวานที่4จึงเป็ นที่มาของ
สมญานามอีวานมหาโหดนันเอง
้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านถ่ายภาพ ด้ านหน้ าจัตรุ ัสแดง (RED SQUARE) ** เนื่องจาก จัตรุ ัสแดงเป็ นสถานที่ที่ใช้ ในการประกอบ
พิธีสาคัญต่างๆ และทางประเทศรัสเซียไม่ได้ มีกาหนดการที่แน่นอน หากกรณี ที่ปิดถนนและปิ ดจัตรุ ัสแดงไม่
สามารถเข้ าไปถ่ายภาพใกล้ ๆได้ ถือว่าเป็ นเหตุสดุ วิสยั ทางเราจะนาท่านไปสถานที่อื่นเป็ นการทดแทน*** เพื่อ
เป็ นที่ระลึก สถานที่แห่งนี ้เป็ นสถานที่สาคัญตังอยู
้ ก่ ลางใจเมืองของมอสโควเป็ นจัตรุ ัสที่สวยงามที่สดุ ในโลก
เป็ นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้ างด้ วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้ านชิ ้นตอกลงบน
พื ้นจนกลายเป็ นลานหินโมเสกเป็ นพื ้นที่ลานกว้ าง ทางด้ านหน้ าจัตรุ ัสแดงนัน้ เป็ นที่ตงของกิ
ั้
โลเมตรที่ศนู ย์ของ
รัสเซีย สังเกตุได้ จากที่พื ้นถนนจะมีสญ
ั ลักษณ์เป็ นวงกลม และภายในวงกลมนี ้เองก็จะมีนกั ท่องเที่ยวเข้ าไปยืน
กลางวงกลมนันและโยนเศษเหรี
้
ยญข้ ามไหล่ตวั เองไปด้ านหลังเพื่ออธิษฐานให้ ได้ กลับมาที่มอสโควอีกครัง้ ลาน
กว้ างของจัตรุ ัสแดงนี ้มีพื ้นที่กว้ าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้ าที่เป็ นสถานที่จดั งานสาคัญๆ ต่างๆ ของ
รัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตรุ ัสแดงยังประกอบไปด้ วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย
เช่น พระราชวังเครมลิน พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ รัสเซีย
จากนันเข้
้ าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin)สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้ าชาย
ยูริ โดลโกรูกี มีรับสัง่ ให้ สร้ างเพื่อใช้ ปอ้ งกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้อมปราการไม้ ธรรมดา ที่เป็ นเหมือนหัวใจของ
กรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้ า ปั จจุบนั พระราชวังเครมลินเป็ น
พิพิธภัณฑ์ และที่ตงสถานที
ั้
่สาคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและ
สิง่ ก่อสร้ างอื่นๆอีกมากมาย
จากนันเข้
้ าชม พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER)ที่อยูใ่ นบริเวณ
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี ้เป็ นสถานที่เก็บสมบัติล ้าค่ากว่า 4,000 ชิ ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่ อง
ป้องกันตัว หมวก เสื ้อเกราะที่ใช้ รบในสมรภูมิ เครื่ อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่ องทรงของกษัติย์พระเจ้ าซาร์ และ
ซารี น่าซึง่ หาดูได้ ยากยิง่
จากนันชม
้ โบสถ์อสั สัมชัญ (ASSUMPTION)วิหารหลวงที่เก่าแก่สาคัญและใหญ่ที่สดุ ในเครมลิน โดยสร้ างทับ
ลงบนโบสถ์ไม้ เก่าที่มีมาก่อนแล้ ว ใช้ ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปื นใหญ่, หอระฆังพระเจ้ าอีวานและ
ชมระฆังยักษ์ ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก(หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการเข้ าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านันคื
้ อ 10.00,
12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนันกรุ
้ ณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด)

จากนัน้ นาท่าน ช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย ณ ห้ างสรรพสินค้ า GUM (ห้ างกุม)ห้ างสรรพสินค้ าที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุง
มอสโก มีชื่อเสียงในเรื่ องของสินค้ าอันมีให้ เลือกซื ้อกันอย่างหลากหลายชนิด ห้ างสรรพสินค้ ากุม นับเป็ น
สถานที่หนึง่ ที่มีสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี ้ ก่อสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมาก
ลักษณะของตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชัน้ มีร้านค้ าเปิ ดให้ บริการมากมายสาหรับให้ ผ้ ทู ี่เดินทางหรือผู้ที่ชอบ
การช้ อปปิ ง้ ถึง 200 ร้ านค้ าด้ วยกัน สถาปั ตยกรรมภายในและภายนอกที่ดหู รูหราโอ่อา่ และที่สาคัญตังอยู
้ ่
บริเวณลานกว้ างในย่านจตุรัสแดงห้ างสรรพสินค้ ากูม มีการจาหน่ายสินค้ าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น
เสื ้อผ้ า ของใช้ ในครัวเรื อน สินค้ าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่ องสาอางค์ น ้าหอม และสินค้ าที่เป็ นประเภทของที่ระลึก ซึง่ มี
ให้ เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
ค่า นาท่านรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN LESNAYA HOTEL@MOSCOW หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 มอสโคว์ - เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันชม
้ วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR)สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.
1839 ในสมัยพระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้ าที่
ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้ รอดพ้ นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 45 ปี แต่ตอ่ มาในปี ค.ศ.
1990 สตาลินผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนันได้
้ สงั่ ให้ ทบุ โบสถ์ทิ ้งเพื่อดัดแปลงเป็ นสระว่ายน ้าที่ใหญ่ที่สดุ ใน
โลกจนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้ อนุมตั ิให้ มีการก่อสร้ างวิหารขึ ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาค
ของคนทังประเทศ
้
ซึง่ จาลองของเดิมได้ เกือบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ วิหารนี ้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครัง้ โดยสร้ าง
เสร็จสมบูรณ์และทาพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปั จจุบนั วิหารนี ้ใช้ ในการประกอบพิธีกรรมสาคัญ
ระดับชาติของรัสเซีย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณ GOLDEN DRAGON RESTAURANT
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ
15.30 – 19.20 น. ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS TRAIN
จากมอสโคว์สเู่ ซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้ าทัวร์ อีกครัง้ )
ค่า นาท่านรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PETRO SPORT HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางด้ วยรถโค้ ชปรับอากาศประมาณ 1 ชัว่ โมง เข้ านาท่านเข้ าสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE
MUSEUM มีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ ของทังประเทศรั
้
สเซียและไทย เนื่องจากในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ เสด็จมาประทับที่นี่ขณะเป็ นพระราช
อาคันตุกะของพระเจ้ าซาร์ ในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรื อ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ถือเป็ น
หนึง่ ในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุ ในโลก มีห้องมากถึง 1,050 ห้ องมากถึง 3 ล้ านชิ ้น ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ น
ภาพเขียน เมื่อเข้ าไปภายในจะต้ องเอาเป้ เสื ้อหนาว กระเป๋ ากล้ องถ่ายรูป สัมภาระใหญ่ๆ ฝากไว้ ยงั เจ้ าหน้ าที่
(ในกรณี พระราชวัง Hermitage ปิ ด ทางทัวร์ จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ LOCAL RESTAURANT
นาท่านชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)สร้ างในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทอง
เป็ นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็ นเพียงโบสถ์ไม้ ธรรมดา ซึง่ ต่อมาได้ รับการปรับปรุงเป็ นโบสถ์หิน
และถูกสร้ างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้ วิหารแห่งนี ้เป็ นวิหารที่มีความ
ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของโลก พระองค์จงึ ทุ่มเททังก
้ าลังคน และกาลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้ ทองคา

แผ่นปิ ดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาด้ วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึง่ ใช้ เวลา
ก่อสร้ างยาวนานถึง 40 ปี (ในกรณี วิหาร St.Isaac's ปิ ดทางทัวร์ จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน)
นาท่านชมป้อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็ นสิง่ ก่อสร้ างแรกสุดของเมือง St Petersburg สร้ าง
ในปี ค.ศ 1703 เป็ นอนุสรณ์ชยั ชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้ วยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้ เป็ นป้อมปราการในการ
ป้องกันข้ าศึกรุกราน ตังอยู
้ บ่ น เกาะวาซิลเยฟสกี ้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็ นรูปทรงหกเหลี่ยม กาแพง
เป็ นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ 1712 ด้ วยการ
ออกแบบของ DomennicaTrezzini สร้ างเสร็จในวันที่ 29 มิถนุ ายน ค.ศ 1733 ตังชื
้ ่อวิหารแห่งนี ้เพื่อเป็ นเกียรติ์
แด่นกั บุญปี เตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็ นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีต
เป็ นสิง่ ก่อสร้ างที่สงู ที่สดุ ของเมืองและห้ ามสร้ างสิง่ ก่อสร้ างใดสูงกว่า ภายในทาการตกแต่งด้ วยศิลปะบารอก
ซึง่ นับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์ โทดอกซ์ทวั่ ไปและวิหารแห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ
เริ่มต้ นจากพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราชเป็ นองค์แรก จนกระทัง่ ถึงกษัตริย์องค์สดุ ท้ ายของราชวงศ์ (ในกรณี St.Peter
and Paul ปิ ด ทางทัวร์ จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน)
ค่า นาท่านรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ได้ เวลาพอสมควร นาท่านอาลาจากเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก
เดินทางสูส่ นามบิน
11.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์ แอสตาน่าเที่ยวบินที่ KC136
19.50 น. ถึงสนามบิน เมือง ALAMATY แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 6 กรุ งเทพ ฯ
01.00 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC931
08.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ

