
(KC)_รัสเซีย (อัลมาตี้) 8วัน 5คืน     Page 1 of 10 

 

     
รัสเซีย 8 วัน 5 คืน  
Love Love Winter  

           By Air Astana 
เซ็นตปเตอรสเบิรก–มอสโคว 

แวะเปลี่ยนเครื่องอมาตี้ บินตรงสู นครเซ็นตปเตอร
สเบิรก กับไฟลทที่ดีมีเวลาเที่ยวมากกวา 
กําหนดการเดินทาง : วันที่  22 – 29 มกราคม 2555  

วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – กรุงอัลมาต้ี(คาซัคสถาน) 

14.30 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาที่ 8  หนาทางเขาเคานเตอร
เช็คอินโซน R สายการบินแอรแอสตานา (KC) พบเจาหนาที่บริษัทฯ จํากัด คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง พรอมเดินทางไปกับคณะ เพื่อใหบริการตลอดรายการ 

17.35 น.     เหินฟาสู นครเซ็นตปเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย  โดยสายการบินแอร แอสตานา   เที่ยวบินที่  KC 932 
23.45 น.    ถึงกรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน เพื่อแวะเปลีย่นเที่ยวบินและเดินทางตอสูนครเซ็นตปเตอรสเบิรก  
วันทีส่องของการเดินทาง           กรุงอัลมาต้ี(คาซัคสถาน) – นครเซ็นตปเตอรสเบิรก(รัสเซีย) –  
                                           ปอมปเตอร แอนด พอล – ชมนครเซ็นตปเตอรสเบิรก –  
                                           เสาหนิแกรนิตอเลก็ซานเดอร – อนุสาวรียพระเจาปเตอรมหาราช –  
                                           เรือลาดตระเวน “ออโรรา”– มหาวิหารเซ็นตไอแซค  

02.55 น.  เหิรฟาสู นครเซ็นตปเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย  โดยสายการบินแอรแอสตานา  เที่ยวบินที ่ KC 135 
 (เวลาทองถิน่ของประเทศรสัเซีย ชากวากรุงเทพฯ 3 ชั่วโมง) 
06.25 น.  ถึงสนามบิน นครเซ็นตปเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซยี  หลงัจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

พรอมรับกระเปาสัมภาระเรยีบรอยแลว              จากนั้นนําทานรับประทานอาหารเชา 
07.30 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําเขาชม  “ปอมปเตอร แอนด พอล” ซึ่งในอดีตเคยใชเปนที่คุมขังของนักโทษทางการเมือง  

เปนปอมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิก
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ในราชวงศโรมานอฟ ทุกพระองค จากนั้นนําชมความวิจิตรงดงามของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก หรือเลนิ
นกราดเดิม ที่สรางโดยพระเจาปเตอร มหาราช เมื่อ   ป ค.ศ. 1703  นครแหงนี้มีประวัติศาสตรของการตอสู
ของชาวเมืองหลายครั้งและยังเปนอูกําเนิดอํานาจของการปฏิวัติรัสเซียที่ส่ันสะเทือนไปทั่วโลก เมืองนี้ถือไดวา
เปนเมืองที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลกประกอบดวย  44 เกาะ เชื่อมตอกันดวย แมน้ํา-ลําคลองอีก 86 สาย 
สวยงามจนไดรับฉายาวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ”  นครแหงนี้เคยเปนเมืองหลวงเกาของรัสเซียมานานกวา 
200 ป ตัวเมืองนั้น ไดรับการกลาวขานวาเปนนครที่สวยและสมบูรณมากที่สุดในดานงานสถาปตยกรรมและ
ผังเมือง จากนั้นนําทาน ชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร,อนุสาวรียพระเจาปเตอรมหาราช ยอด
กษัตริยของชาวรัสเซีย  ทาเรือพาณิชยโบราณ, วิหารเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH) จากนั้น
นําทานผานชม โบสถหยดเลือด(SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD ) ที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจาซาร  
อเล็กซานเดอรที่ 3 ชมความงดงามของโบสถนี้ และที่มาของคําวา“โบสถหยดเลือด” รูปรางและลักษณะ
ภายนอกของโบสถนั้น จําลองมาจากมหาวิหารเซ็นตบาซิลในมอสโคว,ชมเรือลาดตระเวน “ออโรรา”  ที่
จอดปลดประจําการเปนอนุสรณแหงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสําคัญของชาวรัสเซีย เมื่อเดือน 
ต.ค. 1917  เรือลํานี้เคยใชเปนเรือพระที่นั่งของผูแทนพระเจาซาร ที่สงมารวมงานพระราชพิธีราชาภิเษกของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวขึ้นเปนกษัตริยในรัชกาลที่ 6 ของไทย    

เที่ยง  รับประทานอาหารทองถิ่น ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นนําทานชม มหาวิหารเซ็นตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ซึ่งเปนวิหารที่มีความหรูหราโดยจะ

เห็นไดจากเสาหินแกรนิตสีน้ําตาลทองรวมทั้งสิ้นประมาณ 48 ตน น้ําหนักตนละ 114 ตัน สูงไมตํ่ากวา 20 
เมตรเปนเสาหินทั้งแทง โดยมีเสาหินที่หายากอื่นๆอีกมาก เชน มาลาไคต เสาหิน
สีเขียว (MALACHITE)  และลาปส เสาหินสีน้ําเงิน (LAPIS) วิหารแหงนี้ถือไดวา
เปนวิหารที่มีโดมใหญเปนอันดับ 4 ของโลกรองจาก Santa Marie Dei Fiori in 
Floence , St. Pual in London and St. Peter In Rome  ซึ่งเปนโบสถที่มีโดม
ใหญที่สุด ยอดโดมทําดวยทองคําแผนหนักถึง 100 กิโลกรัม วิหารเซ็นตไอแซ
คแหงนี้นับวามีผูสรางมากถึง 400,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส August de montferrand ใช
เวลากอสรางนานถึง 40 ป  

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน  
 โรงแรมทีพ่ัก HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL,ST. PETERSBURG หรือเทียบเทา 

ADDRESS : Moskovsky Pr. 97A, St. Petersburg 196084, Russia 
 TEL :   +7  (812) 448-7171                   FAX : +7 (812) 4487172 
วันทีส่ามของการเดินทาง         พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พพิิธภณัฑเฮอรมิเทจ –  
                                          กาลาดินเนอร ณ พระราชวัง “NIKOLAEVSKY PALACE” 
เชา อรุณสวัสด์ิ…  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ (ปเตอร 
ดาวาเรส) ติดกับทะเลบอลติก เปนพระราชวังพักผอนชายทะเล ของพระ
เจาซารปเตอรมหาราช และเปนพระราชวังที่ออกแบบโดย
สถาปนิคชาวอิตาเลียน แรนดสเตรเลย ลักษณะที่ต้ังของพระราชวัง
คลายกับพระราชวังเชินบรุนน ที่ประเทศออสเตรีย ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขา รวมทั้งชมสวนตอนบนและสวน
ตอนลางที่มีรูปแบบสไตลฝร่ังเศส    

เที่ยง  รับประทานอาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนําทานเขาชมความยิ่งใหญของ  “พระราชวังฤดูหนาว”  ที่ประกอบดวยหองตางๆ  มากกวา 

1,050 หอง ณ สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญ
สัมพันธไมตรี  ไทยกับรัสเซีย  พรอมทั้งทรงรวมพระฉายกับพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกดวยปจจุบัน
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พระราชวังนี้ไดถูกใชเปน พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ ที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ําคาจากทั่วโลกกวา 3 ลานชิ้น 
รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,  ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะฯลฯ 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา กาลาดินเนอร ที่พระราชวังนิโคลัส พาเลซ “NIKOLAEVSKY  PALACE”  
ชิมคาเวยีร พรอมจิบวอดกา  และ ชมการแสดง ศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ที่มีชื่อเสียงในการแสดง     
การเตนราํ การรองเพลง การแตงกายชุดประจาํชาติตามเผาตางๆ ซ่ึงทานจะสนุกสนาน และ
ประทับใจไมรูลืม (หมายเหตุ  ควรแตงกายสุภาพ ) 

 โรงแรมทีพ่ัก HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL,ST. PETERSBURG หรือเทียบเทา 
ADDRESS : Moskovsky Pr. 97A, St. Petersburg 196084, Russia 

 TEL :   +7  (812) 448-7171                   FAX : +7 (812) 4487172 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง            พระราชวังฤดูรอนแคทเธอรีน(พชุกิ้นวลิเลจ) – พิพิธภัณฑสัตวและแมลงตางๆ  
เชา อรุณสวัสด์ิ…  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองพุชกิ้น เขาชม“พระราชวังแคทเธอรีน” สรางในสมัยพระเจาปเตอรมหา

ราช เปนพระราชวังที่สวยงาม ใชเปนที่พักผอนในฤดูรอนของพระเจาซาร กษัตริยองคสุดทายของราชวงศโร
มานอฟ พระเจานิโคลัสที่ 2 ก็มาพํานักอยูและถูกจับตัวจากพรรคคอมมิวนิสตที่นี่  ภายนอกพระราชวัง  
ตกแตงดวยสถาปตยกรรมผสมผสาน ตัวอาคารทาสีฟาสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง โดยนําเอาความ
โดดเดนของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกัน สวนภายในพระราชวังมีหองพักผอนจํานวน 
50 หอง เชน หองโถงรูปภาพ หองอาหารค่ําสีเขียว เปนตนโดยเฉพาะหองอําพัน(แอมเบอรรูม) ซึ่งเปนหองที่
สวยงามมาก ประกอบดวย อําพัน ทั้งหอง ไมวาจะเปนผนังหองรูปภาพ และเครื่องใชตางๆประดับดวยอําพัน
มาตกแตงทั้งหมดอิสระใหทานเดินชมสวนอันรมร่ืนงดงามในสไตลฝร่ังเศส พรอมเก็บภาพไดตาม
อัธยาศัย… 

เที่ยง  รับประทานอาหารทองถิ่น ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นนําทานเพลิดเพลินเสริมความรูกับ  พิพิธภัณฑสัตวและแมลงตางๆ   ที่ถูกสตาฟไวใหชนรุน

หลังไดชมและศึกษารวมทั้ง “ชางแมมมอธ” ตนตระกูลของชางเมื่อ 45,000 ป ที่ปจจุบันไดสูญพันธุไปแลว    
คํ่า  รับประทานอาหารจนี ณ ภัตตาคาร 

 โรงแรมทีพ่ัก HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL,ST. PETERSBURG หรือเทียบเทา 
ADDRESS : Moskovsky Pr. 97A, St. Petersburg 196084, Russia 

 TEL :   +7  (812) 448-7171                   FAX : +7 (812) 4487172 
วันที่หาของการเดินทาง           (บิน)สูกรุงมอสโคว – เนินเขาเลนิน (มหาวทิยาลัยมอสโคว)  

เชา อรุณสวัสด์ิ…  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  และเช็คเอาทออกจากโรงแรม 
09.00 น.     จากนั้นนําทานสูสนามบิน นครเซ็นตปเตอรสเบิรก  เพื่อเดินทางสู กรุงมอสโคว 
หมายเหตุ   (เนื่องจากประเทศรัสเซีย เขมงวดกับน้ําหนักกระเปามาก กําหนดใหไมเกิน 20 ก.ก. และบางครั้งอาจจะนํา

กระเปา Hand Carry ของทานมาชั่งรวมดวย  ซึ่งอาจจะทําใหทานตองจายคาน้ําหนักเพิ่ม  จึงขอใหทุกทาน
คํานวณน้ําหนักกระเปาใหดี) 

12.35 น.    ออกเดินทางจาก เซ็นตปเตอรสเบิรก โดยสายการบิน ไซบีเรียแอรไลน เที่ยวบินที่ S7 046 
14.05 น.      ถึงสนามบิน กรุงมอสโคว      
เที่ยง  รับประทานอาหารทองถิ่น ณ ภัตตาคาร  
 นําทานแวะถายรูปกับ วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร วิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซียซึ่งไดรับการบูรณะขึ้น

ใหมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปของกรุงมอสโคว นําทานขึ้นสูจุดสูงสุดของกรุงมอสโควที่ 
“เนินเขาสแปโรว ฮิลล ” จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งหมดถายรูปเปนที่
ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควโลโมโนชอฟ (Moscow Lomonosov University)  มหาวิทยาลัยแหงแรกที่
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ใหญโตและเกาแกที่สุดของรัสเซีย ที่สรางเปนตึกสูงใหญในสมัยสตาลิน ตึกอธิการบดีสูงถึง 32 ชั้น มี
หอประชุมขนาดบรรจุคนได 1,500 คน ถือเปนสถาปตยกรรมที่สวยงามอีกแหงบนเนินเขาเลนิน ซึ่งเปน 1 ใน 
7 ตึก ที่สรางดวยรูปทรงเดียวกัน อิสระใหทานเลือกซื้อของที่ระลึก เชน พวงกุญแจ  ตุกตาแมลูกดกแบบตางๆ   

คํ่า  รับประทานอาหารจนี ณ ภัตตาคาร 
 โรงแรมทีพ่ัก HOLIDAY INN LESNAYA HOTEL, MOSCOW   หรือเทียบเทา 

Address : 15 LESNAYA ULITSA  MOSCOW, 125047  RUSSIA  
Tel : +7 (495) 7836500  Fax : +7 (495) 7836501 

วันที่หกของการเดินทาง     จตัุรัสแดง – วิหารเซ็นตบาซิล – พระราชวังเครมลนิ – พิพิธภัณฑอารมเมอรรีแ่ชมเบอร 

                                     สถานีรถไฟใตดินกรงุมอสโคว–ชมละครสัตว“รสัเซ่ียนเซอรคัส                                      

เชา อรุณสวัสด์ิ…  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ

ต้ังอยูบนเนินเขา  7 ลูก มีแมน้ํามอสควาไหลผานกลางเมือง ผานชมยานธุรกิจการคาจัตุรัสแดง  ซึ่งไดชื่อวา
เปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดในมอสโควตนแบบของจัตุรัสเทียนอันเหมินของปกกิ่ง วิหารเซ็นตบาซิล สัญลักษณ
ของกรุงมอสโคว สรางขึ้นในสมัยพระเจาอิวานจอมโหด 
ประกอบดวยโรงสวดทรงกระบอก  9 โรง  ซึ่งเชื่อมตอกัน
เปนอยางกลมกลืน… ผานชมสุสานเลนิน อนุสรณสถาน
ของผูนําพรรคบอลเชวิคที่ปจจุบันลมสลายไปกับความ
ยิ่งใหญของสหภาพโซเวียต จากนั้นนําอิสระชอปปงที่
หางสรรพสินคากุม (GUM) ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง
ของยุโรปยี่หอตางๆ จากนั้นนําทานเขาชม “พระราชวังเครมลิน”  สถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญสวยงามอัน
เปนจุดกําเนิดแหงประวัติศาสตรรัสเซียที่มีอายุยาวนานกวา 850 ป จากนั้นชม โบสถอัสสัมชัญ  เปนโบถสที่
เกาแกที่สุดและสําคัญที่สุดของรัสเซีย เปนสถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจาอิวานที่ 3 มหาราช 
สรางขึ้นใหมในป ค.ศ. 1475-1479 กอสรางทับลงบนโบสถที่เกาแกโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของอิตาลียุคนั้น
คืออริสโตเติ้ล ปโอราอานติ จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑอารมเมอรรี่แชมเบอร  ซึ่งเปนที่เก็บบริภัณฑ
สมบัติลํ้าคาของกษัตริยพระเจาซาร รัสเซีย อันไดแก บัลลังคเพชร, บัลลังคงาชาง,ราชรถทองคํา,เครื่อง
บรรณาการจากราชวงศตางๆ ในยุโรปรวมถึงไขอีสเตอรที่หาชมไดยากยิ่ง  จากนั้นชม โบสถอารคแอนเจล 
ไมเคิล โบสถที่สรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนเจล ไมเคิล เปนที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจา
ปเตอรมหาราช ชมระฆังพระเจาซาร สรางในป ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสราง
ระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอ ทําใหระฆังแตก ปจจุบันวางโชวไวภายใน
พระราชวังเครมลิน ชมปนใหญพระเจาซาร สรางในป ค.ศ.1586 ตองการใหเปนปนใหญที่สุดในโลก ทําดวย
บรอนซ น้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารทองถิ่น ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับ

สถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแตง ประดับประดาภายในสถานีตางๆ ดวยกระจกสี หิน

ออน ฯลฯ จนไดรับการยกยองวาเปนสถานีรถไฟใตดินแหงเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่งกวาที่ใดๆ  

คํ่า  รับประทานอาหารจนี ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้นาํทานชมละครสัตวชื่อดังกองโลก “รัสเซ่ียนเซอรคัส” ชมการแสดงของเหลาสุนัข และหมีแสนรู 

มายากล การแสดงโลดโผนการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชพี  ซึ่งทานจะประทับใจไมรูลืม..  
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 โรงแรมทีพ่ัก HOLIDAY INN LESNAYA HOTEL, MOSCOW   หรือเทียบเทา 
Address : 15 LESNAYA ULITSA  MOSCOW, 125047  RUSSIA  
Tel : +7 (495) 7836500  Fax : +7 (495) 7836501 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง      เซอรกาเยฟโปสาด(ซารกอส) – ชอปปงถนนอาราบัท – กรงุอัลมาต้ี(คาซัคสถาน)    
                                      –  กรุงเทพฯ         

เชา อรุณสวัสด์ิ…  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองเซอรกาเยฟโปสาด (ซารกอส) ซึ่งอยูหางจาก กรุงมอสโควไป

ทางทิศตะวันออกประมาณ 70 ก.ม. ระหวางทางทานจะเพลิดเพลินกับทิวทัศนที่รมร่ืนงดงามไปดวยปาสน  

นําทานชมวิหารเกาแก ที่สรางในศตวรรษที่ 14 เพื่อเปนศูนยรวมชาวศริสต นิกายออรโธดอกซ  ที่ใหญที่สุด

ในรัสเซีย  ชมหอระฆังเกาแก บอน้ํามนตศักดิ์สิทธิ์ และวิหารนักบุญเซนต เซอรเจียส(St. Sergius) ที่แทน

บูชาประดับประดาดวยเงินบริสุทธิ์ มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อของฝากจําพวก ผาคลุมไหล งานไมตางๆ ตุกตา

มาทรอสกา ซึ่งมีตนกําเนิดที่เมืองซารกอสแหงนี้   
เที่ยง  รับประทานอาหารทองถิ่น ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นนําทาน ชอปปงตามอัธยาศัยบน ถนนอาราบัท ซึ่งเปนถนนคนเดิน (Walking street) ทั้ง 2 ขาง

ทางของถนนเต็มไปดวยรานคาขายของที่ระลึก… 

คํ่า  รับประทานอาหารจนี ณ ภัตตาคาร 
20.00 น.    จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินกรุงมอสโคว 
23.05 น.     ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแอรแอสตานา   เที่ยวบินที่  KC 876 

วันที่แปดของการเดินทาง  ถึง กรุงเทพฯ           

05.30 น.     ถึงสนามบินกรุงอัลมาต้ี ประเทศคาซัคสถาน เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
08.10 น.     ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแอรแอสตานา   เที่ยวบินที่  KC 931 
16.30 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ…. โดยสวัสดิภาพ…  และความประทับใจมิรูลืม… ☺ 
 

 ขอบคุณทานที่ใชบริการ   UPDATE :  21 DEC 2011 
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อัตราคาบริการ    (กรุปออกเดินทาง ไมตํ่ากวา 26 ทาน) 

รายละเอียด ตอทาน 
รัสเซีย 8วัน 5คืน(KC) Love Love Winter 

 ผูใหญ  พักหองละ 2 ทาน                   ทานละ 59,900 .- 
 เด็ก(เสริมเตียง)  พักกับผูใหญ 2 ทาน   ทานละ 56,900.- 
                         *** พักเด่ียวจายเพิ่ม ทานละ 9,000 .- 

เงื่อนไขราคา 
1. ตั๋วกรุปชั้น Economy Class  ตองเดินทางไปกลับพรอมกรุปและตองออกเดินทางตามเสนทางของตั๋วที่บริษัทฯ ออกใหเทานั้น 
2. ในกรณีที่ทานเดินทางคนเดียว  ทานตองจายคาหองพักเดี่ยว ตามระบุในตารางอัตราคาบริการ 
อัตรานี้รวม   

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการระบุ ชั้นประหยัด โดยสายการบินแอรแอสตานา (KC) 
 คาตั๋วเครื่องบินจาก เซ็นตปเตอรสเบิรก – มอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศ 
 คา Tax + Fuel Charged + Insuranceของสนามบินทุกแหง (คิดจากอัตรา ณ วันที่ 4 ม.ค. 2554 หากในวันเดินทางมีการปรับเพิ่มทาง
บริษัท ขอเรียกเก็บเพิ่มตามความเปนจริง) 

 คาโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุ (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาบัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ 
 คาอาหาร และเครื่องดื่ม ตามรายการ 
 คาพาหนะในการนําเที่ยว ตามรายการ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญ ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

อัตรานี้ไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

 คาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครื่องดื่มนอกรายการ คาซักรีด เปนตน 

 คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือคนตางดาว 

 คาน้ําหนักของกระของกระเปาเดินทางที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กก. ตอทาน) 

 คาทิปไกดและคนรถทองถิ่น วันละประมาณ 3USD/คน/วัน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ 
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน 
 ชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท  ตอการจองทัวร 1 ทาน  
 ทานตองสงเอกสารในการทําวีซาใหทางบริษัทฯ กรอกและเช็คเอกสาร กอนเดินทาง 25 วันทําการ (กรณีเปนลูกคาตางชาติ) 
 ในกรณีที่ทานสงเอกสารในการทําวีซาลาชา  และไดทําการออกตั๋วเครื่องบินแลว  หากผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯขอยึดเงินคามัด
จําทั้งหมด 

 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯจะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ 
เงื่อนไขการยกเลิก 
 การแจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯคืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ
สายการบินหรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  

 การแจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป บริษัทฯเก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 
 การแจงยกเลิกกอนการเดนิทาง 7-14 วัน บริษัทฯ เก็บคาใชจาย 80 % ของราคาทัวร 
 การแจงยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน  บริษัทฯ เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
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1. ตุกตาแมลูกดก   ตนกําเนิดของตุกตาแมลูกดกนั้น มีการเลาตอ ๆ กันมาเปนสองทางดวยกัน ทางหนึ่งวา พระชาวรัสเซีย

เปนบุคคลแรกที่นําวิชาทําตุกตาไมไปจากเกาะฮอนชูของญี่ปุน และเมื่อมาถึง

รัสเซีย ก็ผสมผสานรูปแบบเขากับศิลปะทองถิ่น เชน แนวคิดในการซอนตุกตาที่

คุนเคยกันดีในรัสเซีย และประยุกตเขากับงานประดิษฐแอปเปลไม รวมถึงไขอี

สเตอร จากนั้นจึงตั้งชื่อข้ึนใหมวา “มาตรีโอสคา”  

2. ว็อดกา (Vodka)  ว็อดกาทํามาจากขาวสาลี น้ําตาล และน้ําผึง้ หมกัตาม

สูตรตางๆ ปจจุบันมีโรงงานที่ผลิตว็อดกาจํานวนมาก ทัง้นี้เพื่อบริโภคและ เพื่อ

การสงออก มดีวยกนัหลายยี่หอ เชน Vodka, Standred, Chaikovsky, Putin เปนตน 
 
3. คาเวียร (Caviar) มาจากปลาสเตอเจียน ไขเปนสีดํา ที่พบมากในกลุมทะเลบอลลติก  ถาไขเปนสีสมจะเปนไขของ

ปลาแซลมอน  
 
4. อําพัน (Amber)    เปนยางสน เกิดจากการทับถมมานานหลายรอยป ภายในมีซากสัตว สวนใหญจะเปนเนือ้ปลาและ

แมลงทีพ่บมากในกลุมประเทศทะเลบอลติก ปจจุบันมกีารปลอมกนัเปนจํานวนมาก จึงควรซื้อในรานทีเ่ชื่อถือได  อําพัน มี

3สี  คือ สีเหลอืง สีน้ําตาล สีเขียว(ซึ่งเปนสทีี่หายาก) ปจจุบันมนีอยลงเรื่อยๆ และทําใหราคาสงูขึ้นเรื่อยๆ แตกตางไปตาม

ขนาดและความประณีต ราคาประมาณ 10,20,50,120 USD 
 
5. ผาพันคอรสัเซีย (Shawl)   มีความสวยงามมีเอกลักษณเปนของตนเอง เปนงานพมิพลาย ทําจากผาฝาย ผาไหม  มี

หลายขนาด ราคาประมาณ 10-50 USD 
 
6. หินมาลาไคท (Malachite)  เปนหนิสีเขยีวทีพ่บมากในรัสเซีย ทาํเปนสรอยคอ กาํไล นาฬิกา ตุมหู แหวน และเปน

สวนประกอบอุปกรณเครื่องเขียน ฯลฯ   
 
7. ภาพวาดสนี้ํา ฝมือศิลปนชาวรัสเซีย เปนสุดยอดเทคนิคสีน้ํา ทีว่าดทิวทัศนหรือวาดพระราชวงั เหมือนบรรยากาศแบบๆ

รัสเซีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกซือ้ของฝากจากรัสเซีย 
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ภาษารัสเซียงายๆ 

คําทักทาย 

-  สวัสดี        สดราส – วุย – ติ  
-  อรุณสวัสดิ์    โด – บรา – เย อุ – ตรา 

-  สวัสดีตอนกลางคืน   โด – บรืย – เดน 

-  สวัสดีตอนเย็น    โด – บรืย – เว – เชียร 

- คุณสบายดีหรือ                   คัค  วืย  ปะ – จืย – วา – อิ – ติ   
                   คัค  ดิ – ลา  (ใชกับคนสนิท) 
-  ดี      ฮะ – รา – ชอ 

-  ไมดี     โพล – ฮา 

-  ขอบคุณ     สปา – ชิ – บะ 

-  ขอบคุณมาก    บัล – โช – เย  สปา – ชิ – บะ 

-  ไมเปนไร เชิญ    ปา – จา – ลุย – สตา 

-  ขอโทษ     อิส – วิ – นี  - ติ 

-  คุณชื่ออะไร    คัค  วาส  ซา – วุต 

-  ผม (ดิฉัน)    มิ – เนีย  ซา – วุต 

-  ยินดีที่ไดรูจักคุณ   โอ – ชิน ปรี – ยาท – นา  ปส – นา – โค 

      มิต – ซา  เซอะ  วา – มิ 

-  ผม (ดิฉันมาจากประเทศไทย) ยา  ปรี – เย – ฮัล (ลา) อีส  ตัย – ลาน - ดา 

ตัวเลข 

-  หนึ่ง  อะ – ดีน    

-  สอง  ดวา    -  ยี่สิบ   ดวา – ซัต 

-  สาม  ตรี    -  ยี่สิบเอ็ด  ดวา – ซัต  อะ –ดีน 

-  ส่ี  ชิ – ตืย – ริ   -  ยี่สิบสอง  ดวา – ซัต – ดวา 

-  หา  เปยต    -  สามสิบ  ตรี – ซัต 

-  หก  เชียสต    -  สามสิบเอ็ด  ตรี – ซัต  อะ ดีน 

-  เจ็ด  ซิม    -  สามสิบสอง  ตรี – ซัต  ดวา 

-  แปด  วอ – ซิม   -  ส่ีสิบ  โซ -  รัค 

-  เกา   เด – วิต    -  หาสิบ  ปต – ดิ – เซียต 

-  สิบ  เด – ซิต   -  หกสิบ   เชส – ดิ – เซียต 

-  สิบเอ็ด  อะ – ดีน – นาต – ซัต -  เจ็ดสิบ  ซิม – ดิ – เซียต 

-  สิบสอง  ดวี – นาต – ซัต  -  แปดสิบ  วอ – ซิม- ดิ – เซียต 

-  สิบสาม  ตรี – นาต – ซัต  -  เกาสิบ  เด – วิต – โนส – ตา 

-  สิบสี่  ซิ – ตืยร – นาต – ซัต -  หนึ่งรอย  สโต 

-  สิบหา  ปต – นาต – ซัต  -  หนึ่งรอยสิบ สโต  เด – ซิต 

-  สิบหก  เชส – นาต – ซัต  -  สองรอย  ดเวียส – ต ิ

-  สิบเจ็ด  ซิม นาต – ซัต   -  สามรอย   ตรี – สตา 

-  สิบแปด  วอ – ซิม – นาต – ซัต -  ส่ีรอย  ซิ – ตืย – ริ - สตา    
-  สิบเกา  เด – วิต – นาต – ซัต 
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  ใบจองทัวร / BOOKING FORM (Love Love Winter)Rus 8D5N 
 

วันที่จอง.................. 
ชื่อ/บริษัท ผูจอง .............................................................  โทร. .......................................... แฟกซ........................................ 

Email :  ..............................................................(กรุณาระบุ เพือ่รับสงเอกสารโปรแกรมทัวร,ใบนัดหมาย,ใบเสร็จรับเงินเปนตน) 

ที่อยู  ................................................................................................................................................................................. 

ขอจองทัวรโปรแกรม  ................................................................... วันเดินทาง  ......................................................................       

จํานวนผูเดินทาง ผูใหญ   ...........................................  ทาน 

      เด็ก อายุต่าํกวา 12 ป    ............................................  ทาน                 มีเตียง                    ไมมีเตียง 

Request’s Room            เตียงเดี่ยวDBL            เตียงคู TWN              สามเตียง TRP 

Special’s Meal               ทานเนื้อวัว                  ไมทานเนื้อวัว             ไมทานอาหารทะเล            อื่นๆ.......... 

 
 

No. 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ตรงตามพาสปอรต 
                     ** เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป กรณุาแจงวันเดือนปเกดิ ** 

No. สะสมไมล 
 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
 
เงื่อนไขการจองทัวร 
1. กรณีทานยกเลิกการเดินทางกอน การเดินทาง 25 วัน  บริษัทฯจะคืนเงินคาจองทัวรใหทานทั้งหมด ยกเลิกภาย 15 -25 วันกอน

การเดินทาง หักเงินคาทัวร 50 %  ยกเลิกภายใน 15 วัน กอนการเดินทาง  บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินคาจองทัวร และ/หรือคา

ทัวรทั้งหมด  (ยกเวนชวงเทศกาลปใหม สงกรานต  วันหยุดตอเนื่อง ยกเลิกทัวรหลัง 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ

ในการคืนเงินคาจองทัวร คาทวัร บางสวนหรือทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ) 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสําหรับการเดินทาง สําหรับผูที่ชําระเงินคาจองทัวรมาแลวเทานั้น 

3. กรุณาศึกษารายละเอียด โปรแกรมการเดินทาง เงื่อนไขการบริการกอนทําการจองทัวรเพื่อประโยชนของทาน 

4. กรุณาเตรียมเอกสารการเดินทาง พรอมแจงความประสงค กรณีตองการใหเจาหนาที่รับเอกสารที่บาน หรือท่ีทํางาน  

 

(หมายเหต ุ   ทานกรุณาสงแฟกซ 02-8077309   ทางเจาหนาที่บริษัทฯจะแจงตอบยืนยันกลับภายหลัง)   


