7 วัน 5 คืน โดยสายการ....... (xx) และสายการบิน......... (xx)
วันแรกของการเดินทาง
xx.xx น.
xx.xx น.
xx.xx น.

ค่ํา

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาที่.......เคานเตอร......สายการบิน.......
พบเจาหนาที่ บริษัท เฟรสท เวิลด ทัวร คอยอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที.่ .......
คณะเดิ น ทางถึ ง สนามบิ น โดโมเดโดโว กรุ ง มอสโก เมื อ งหลวงแห ง สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย สั ม ผั ส กั บ ความ
หลายหลากของอารยธรรมแหงดินแดนหมีขาว หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสิ่งของสัมภาระ
เรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง
เชา

กําหนดการเดินทาง
(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอสโก

(2)

มอสโก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโก เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ นําทานเดินทาง
ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ อ าร เ มอรี่ แ ชมเบอร (KREMLIN
ARMOURY
CHAMBER) เป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ เ ก า แก ที่ สุ ด ของรั ส เซี ย เพื่ อ เป น ที่ เ ก็ บ
สะสมของเจาชายมัสโควี่ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปน
สถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14
ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่ เปนหนึ่งในสาม
พิพิธภัณฑที่เก็บรวบ รวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษและอิหราน
นําทานชม วิหารเซนตบาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL)
ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใสสรางดวยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง
5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ประดับไวเมื่อปค.ศ.1995 พรอมชม จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทาง
การเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันที่
ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท านเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สถาป ตยกรรมที่ ยิ่ งใหญ สวยงามอั นเป นจุ ดกําเนิ ดแห ง
ประวัติศาสตรรัสเซียที่มีอายุยาวนานกวา850ปเปนที่ประทับของ
พระเจาซารทุกพระองคจนกระทั่งพระเจา ซารปเตอร มหาราชทรง
ยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาล
และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร
ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอน
เจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่ง
เปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองค
จากนั้นชมระฆัง พระเจาซารสรางในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงป ระสงคจะ สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก
เพื่อนําไปติดบน หอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มี
ความตองการสรางปนใหญที่สุดในโลก ที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง
เชา
xx.xx น.
xx.xx น.

เที่ยง
บาย

(3)

มอสโก – เซนต ปเตอรสเบิรก – พระราชวังแคทเธอรีน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินโดโมเดโดโว
ออกเดินทางสู เซนตปเตอรเบิรก โดย สายการบิน................. เที่ยวบินที่...........
คณะเดินทางถึงสนามบินพูลโคโว นครเซนตปเตอรสเบิรก หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เลนินกราด เมืองที่มีความ
ยิ่งใหญ และประวัติศาสตรอารยธรรมที่นาตื่นตาเราใจ หลังจากรับสิ่งของสัมภาระเรียบรอยแลว นําทาน
เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูตัวเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองพุชกิ้น หรือที่รูจักในชื่อ ซาโก เซโล เมืองนี้เปนที่ประทับในฤดูรอนของราชวงศและมี
เหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุม
ตัวจากกลุมของคณะปฏิวั ติซึ่งกลายเป นประวัติศาสตรห นาสุด ทายใน
เมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟที่ยาวนานกวา 200 ป นําทานเขาชม
พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace ) ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงาม
แหงหนึ่งในรัสเซีย ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดน
ของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอกมารวมกัน ตัวอาคารทาสีฟาสดใสมีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง
ภายในประกอบดวยหองตางๆนับรอย โดยเฉพาะหองอําพัน (แอมเบอรรูม) ที่ทุกทานจะตองประทับใจ
อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

บาย

ค่ํา

ปอมปเตอร แอนดพอล – มหาวิหารเซ็นตไอแซค –
เรือรบหลวงออโรรา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชมปอมปเตอร แอนดพอล (Peter-and-Paul-Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเปนที่คุมขังนักโทษทาง
การเมืองเปนปอมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพ
ของสมาชิกในราชวงศโรมานอฟทุกพระองค จากนั้นนําทานผานชม มหาวิหารเซ็นตไอแซค (SAINT
ISAAC’S CATHEDRAL) ที่ไดชื่อวาเปนมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และ
ใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสค สวยงาม
รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิ์แหงนี้เปนที่นับถือของชาวเมืองอยาง
มาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบ
คาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงนี้กลับอยูรอดปลอดภัย
นําทานชม โบสถหยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) ชมความงดงามของโบสถนี้ รูปรางและ
ลักษณะภายนอกของโบสถนั้นสวยงามมาก มีเวลาใหทานชมตลาดพื้นเมืองดานขางของโบสถ
นําทานสูทาเรือพาณิชยโบราณ และถายรูปกับ เรือรบหลวงออโรรา (THE BATTLESHIP AURORA) หรือ
เรือรัสเซียนาวี ไดชื่อวาเปนเรือรบที่เกาแกที่สุดในรัสเซีย โดยเปนเรือ
ลาดตระเวนที่รับใชชาวรัสเซียมายาวนาน ตั้งแตครั้งสงครามรัสเซียกับ
ญี่ปุนในป ค.ศ. 1904 -1905 เคยรวมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
รวมถึงใชยิงปนเปนสัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นตป
เตอรสเบิรกในการปฏิวัติสังคมนิยมที่นําโดยเลนิน เมื่อป ค.ศ. 1917
และยังเปนเรือที่โดยสารซารนิโคลัสที่ 2 พรอมราชนิกุลคนอื่นๆมายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในป ค.ศ.
1911 ปจจุบันเรือออโรราไดปลดประจําการกลายเปนพิพิธภัณฑลอยน้ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ณ พระราชวังนิโคลัส
ระหวางพักการแสดงเชิญทานลิ้มลองรสชาติของไขปลา คาเวียร แซนวิช น้ําผลไม วอดกา
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

(4)

(5)

พระราชวังฤดูหนาวเฮอรมิเทจ - พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (HERMITAGE) นําทานเขาชมภายในพระราชวังที่ประกอบดวยหอง
ตางๆ มากกวา 1,050 หอง ณ สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จ
เยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยรัสเซีย พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัส
ที่ 2 ของรัสเซียอีกดวย ปจจุบันพระราชวังนี้ไดถูกใชเปนพิพิธภัณฑเฮอรมิ
เทจ ที่ เ ก็ บ รวบรวมสิ่ ง ของล้ํ า ค า จากทั่ ว โลกกว า 3 ล า นชิ้ น รวมทั้ ง

เที่ยง
บาย

ค่ํา
17.10 น.
18.40 น.

ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปกัสโซ, แรมบรันด,แวนโก ฯลฯ อิสระใหทาน
ชื่นชมตามอัธยาศัย พรอมนําทานชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร พรอมบันทึกภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ (PETERHOF) หรือเปโตรควาเรสต ริมฝงทะเลบอลติค
สรางในป ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ซึ่งพระองคใชเปนที่
พักผอนสําหรับลาสัตวในฤดูรอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวัง
นี้มีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซายสในฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึง
ความ เจริญรุงเรืองของรัสเซีย และเนื่องจากไดรวบรวมสถาปนิกและ
ชางฝ มือจากประเทศตางๆมากมายสิ่งกอสรางและสถาปตยกรรมที่
ตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใชประดับประดาหองหับตางๆ เชน หองบอลรูม หอง
ทองพระโรง ทานจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ําพุอันโดดเดนอลังการดวยทองเหลืองอราม และรมรื่นลง
ตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ สวยงามไมแพพระราชวังแวรซายในฝรั่งเศสเลย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นําทานเดินทางสูสนามบินพูลโคโว
ออกเดินทางสูก รุงมอสโก โดยสายการบินแอโรฟลอตรัสเซียนแอรไลน เที่ยวบินที่ SU 4486
เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว หลังจากรับสัมภาระเดินทางเรียบรอยแลว นําทานเปลี่ยนพาหนะเปนรถ
โคชปรับอากาศเดินทางสูที่พกั
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

xx.xx น.

มอสโก – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานขึ้นสูจุดสูงสุดของกรุงมอสโกที่ ยอดเขาสแปโรว ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส หรือเนินเขา
นกกระจอก เปนบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควที่อยู
เบื้องลางไดโดยทั้งหมด จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีต
เลือกเนินเขานกกระจอกแหงนี้เปนที่ตั้งบานพักของตน ปจจุบันพื้นที่
ดังกลาวเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเปนจุดชมวิวที่สวย
ที่ สุ ด ในมอสโคว ที่ คู รั ก นิ ย มมาถ า ยภาพแต ง งาน รวมถึ ง เป น จุ ด ที่
นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโควจุดเดียวกับที่เลนินเคยชมนําชมยาน
ธุรกิจการคา สนามกีฬาโอลิมปค มหาวิทยาลัยแหงมอสโก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูยานสินคาราคาถูก ถนนอาราบัท ซึ่งเปนถนนชอปปงสายหลักของมอสโก อิสระใหทานไดเลือก
ซื้อคาเวียรและวอดกา หรือตุกตามาทรอซกาสินคาขึ้นชื่อของรัสเซีย หรือจะเลือกหาของฝากตามแผงสินคาหรือ
หางสรรพสินคามากมายอยางจุใจตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินโดโมเดโดโว
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน......เที่ยวบินที่ xx (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
xx.xx น.

(6)

(7)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากเราเฟรสท เวิลด ทัวร

