Highlight Russia 7D 5N 3 Cities
มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -พุชกิ้น

ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เทีย่ วเมืองพุชก้ ิ น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน
ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลินจัตรุ สั แดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ช้อปป้ ิ งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
พิเศษสุด!! เทีย่ วเมืองพุชก้ ิ น ชมพระราชวังทีง่ ดงามทีส่ ดุ
กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัสและชมละครสัตว์ชือ่ ดังก้องโลก

บริษัทฯ ขอนําทานเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึ่งเปนประเทศแรกในโลกที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตในแนว
มารกซิสตไดสําเร็จตั้งแต ค.ศ.1917 จนถึงกาลลมสลายเมื่อ ค.ศ.1991 และปจจุบันไดปรับเปลี่ยนการปกครองและเศรษฐกิจ
มาสูระบบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลาดเปด และรอการมาเยือนจากนักทองเที่ยวทั่วโลก กับสถานที่นาสนใจตาง
ๆ มากมายรวมทั้งประวัติศาสตรอันยาวนาน
มอสโคว
เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัติศาสตรอันเกาแกและยาวนาน
เซนตปเตอรสเบิรก
เมืองทองเที่ยวที่สําคัญและยังเปนเมืองหลวงเกาของสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งแตสมัยของพระเจา
ปเตอรมหาราช ที่นําความเจริญมาสูประเทศรัสเซียแบบยุคใหม
พุชกิ้น
เมืองที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตรของประเทศหลายๆแหง ไมวาจะ
เปนโบสถ พระราชวัง สวนสาธารณะ และอื่นๆอีกมากมาย

กําหนดวันเดินทาง 09 - 15 // 14 - 20 เม.ย. // 26 พ.ค. - 01 มิ.ย.61
วันแรกของการเดินทาง
07.00 น.
10.10 น.
15.55 น.

(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - มอสโคว

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2-3 เคานเตอรD สายการบินไทย
เจาหนาที่พรอมคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง
รอรับสัมภาระเรียบรอย จากนั้นนําทานเดินทางสูใจกลางกรุงมอสโคว (เวลาชากวาประเทศไทยประมาณ 4
ชั่ ว โมง) นํ า ท า นเดิ น ทางสู “ยอดเขาสแปร โ รว ฮิ ล หรื อ เลนิ น ฮิ ล ส Sparrow Hills” จุ ด ชมวิ ว ที่ ม องเห็ น

ค่ํา

ทัศนียภาพของกรุงมอสโควที่อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือก
เนินเขานกกระจอกแหงนี้เปนที่ตั้งบานพักของตน ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว
และเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Sunflower Moscow หรือระดับเทียบเทา

วันที่สองของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(2) มอสโคว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับสถาปต ยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแตง ประดับประดาภายในสถานีตางๆ ดวย
กระจกสี หินออน ฯลฯ จน ไดรับการยกยองวาเปนสถานีรถไฟใตดินแหงเดียวใน
โลกที่ มี ศิ ล ปะที่ ง ดงามยิ่ ง และยั ง เป น สิ่ ง ก อ สร า งที่ ช าวรั ส เซี ย สามารถอวด
ชาวตางชาติใหเห็นถึงความยิ่งใหญ มีประวัติศาสตร ความเปนชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม
ดวยการตกแตงของแตละสถานีนั้นมีความแตกตางกันดวย ประติมากรรม โคมไฟระยา เครื่องแกว หินแกรนิต
หินออน ลวนแลวแตปราณีตสวยงาม หากไดมาเยือนแดนหมีขาวแหงนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเขาชม วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อ
เปนอนุสรณแหงชัยชนะ และแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาที่ทรงชวยปกปองรัสเซีย
ใหรอดพนจาก สงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป แตตอมาในป
ค.ศ.1990 สตาลิ น ผู นํ า พรรคคอมมิ ว นิ ส ต ใ นขณะนั้ น ได สั่ ง ให ทุ บ โบสถ ทิ้ ง เพื่ อ
ดัดแปลงเปนสระวายน้ําที่ใหญที่สุดในโลก จนเมื่อป ค.ศ.1994ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน ไดอนุมัติใหมี
การกอสรางวิหารขึ้นมาใหม ดวยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจําลองของเดิมไดเกือบรอยเปอร เซ็น ต
วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิม อีกครั้งโดยสรางเสร็จสมบูรณและทําพิธีเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000
ปจจุบันวิหารนี้ใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย จากนั้นใหทานไดเลือกซื้อสินคาของ
ที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหนาโบสถ โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก ซึ่งมีใหเลือ กมากมายหลายแบบ
จากนั้นนําทานชอปปงยานถนนอารบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 ในอดีตเปนที่
อยูของชนชั้นขุนนาง และศิลปนที่มีผูอุปถัมภ ตอมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเปนยานที่พักของ
สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันถนนอารบัตกลายเปนถนนคนเดินที่มีชื่อ เสียงที่สุดของ
รัสเซีย เปนแหลงของศิลปน จิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ เปนตน แลวนําทานเดินทางตอสู ยาน
ตลาดอิสมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market ศูนยกลางการคาขายของที่ระลึกที่ใหญที่สุดในกรุงมอสโคว

ค่ํา

อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดก
หรือมาโตรชกา, ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนําทานเดินทางไปชม ละครสัตวชื่อดังกองโลก รัสเซี่ยนเซอรคัส เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ไม
ควรพลาด เชน สุนัข แมวน้ํา ลิง มา ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ
อาชีพ (หากมีการงดแสดงโดยทางโรงละครมิไดแจงลวงหนา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปนการ
แสดงอื่นแทน หรือไมสามารถแทนดวยการแสดงใด จะเปลี่ยนเปนบริการทองเที่ยวรูปแบบอื่นแทนหรือคืนเงินคา
เขาชมใหกับทาน)
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Sunflower Moscow หรือระดับเทียบเทา

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(3) มอสโคว - เซนตปเตอรสเบิรก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียตอันเปนจุดกําเนิดแหงประวัติศาสตร
รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกวา 850 ป สรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหง
นครเคียฟ เจาชายยูริ โดล โกรูกี มีรับสั่งใหสรางเพื่อใชปองกันศัตรู ในอดีตเปนเพียง
ปอมปราการไมธรรมดา ที่เปนเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาว
รัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลินเปนพิพิธภัณฑ และที่ตั้งสถานที่สําคัญ
หลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งกอสรางอื่นๆ อีกมากมาย ชม
โบสถอัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาที่มีมา
กอนแลว ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมปอมปนใหญ, หอระฆัง พระเจาอีวานและ ชมระฆังยักษที่ใหญ
ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเขาชมเพียงวันละ 4 รอบเทานั้นคือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30
น. (ปดวันพฤหัสบดี) ดังนั้นกรุณาตรงตอเวลานัดหมายอยาง เครงครัด) จากนั้นชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่
แชมเบอร ซึ่งเปนที่เก็บสมบัติล้ําคาของกษัตริยรัสเซีย อันไดแก บัลลังคเพชร, บัลลังคงาชาง, ราชรถทองคํา,
เครื่องบรรณาการจากราชวงศตางๆ ในยุโรปรวมถึงไขอีสเตอรที่หาชมไดยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถอัสสัมชัญ,
ปนใหญยักษ และหอระฆังพระเจาอีวานชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟในกรุงมอสโคว นําทานเดินทางโดยรถไฟเร็ว สูนครเซนตปเตอรสเบิรก โดย
รถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมื่อเดินทางถึง นครเซนตปเตอร
สเบิรก เมืองที่สรางโดยพระเจาปเตอรมหาราช เมื่อ ป ค.ศ. 1703 นครแหงนี้มีประวัติศาสตรของการตอสูของ
ชาวเมืองหลายครั้ง และยังเปนอูกําเนิดอํานาจของการปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก ถือไดวาเปนเมือง
ที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก ประกอบดวย 44 เกาะ เชื่อมตอกันดวย แมน้ํา-ลําคลองอีก 86 สาย สวยงาม

ค่ํา

จนไดรับฉายาวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” นครแหงนี้เคยเปนเมืองหลวงเกาของรัสเซียมานานกวา 200 ป ตัว
เมืองนั้น ไดรับการกลาวขานวาเปนนครที่สวยและสมบูรณมากที่สุดในดานงานสถาปตยกรรมและผังเมือง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรือระดับเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(4) เซนตปเตอรสเบิรก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม มหาวิหารเซนตไอแซค สรางขึ้นอยางสวยงามยิ่งใหญ โดยไดรับการออกแบบจากสถาปนิก
ชาวฝรั่ ง เศส โดยใช เ วลาสร า งถึ ง 40 ป ยอดโดมทํ า ด ว ยทองคํ า แผ น หนั ก ถึ ง 100
กิโลกรัม นับเปนวิหารทรง โดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในตกแตงดวยหินออนและหิน
มาลาไคท, รูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงามรูปเขียนไอคอน โบสถ ศักดิ์สิทธิ์แหงนี้
เปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิด ของทหารนาซีจนราบคาบไป
ทั้งเมือง แตวิหารเซนตไอแซค แหงนี้กลับอยูรอดปลอดภัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเดินทางเพื่อชมความยิ่งใหญของ พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) ที่ประกอบดวยหอ ง
ตางๆ มากกวา 1,050 หอง ณ สถานที่แหงนี้ เคยใชเปนที่รับรองการ
เสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรี
ไทย / รัสเซีย พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณ กับพระเจาซาร
นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซียอีกดวย ปจจุบันพระราชวังนี้ไดถูกใชเปน พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ ที่เก็บรวบรวมงาน
ศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปกัส
โซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหงหนึ่ง (ในบาง
ชวงพระราชวังเฮอรมิเทจอาจจะมีการปดเขาชม ซึ่งสวนใหญมิไดมีการแจงลวงหนา ดังนั้น หากวันที่เดินทาง
ตรงกับชวงที่ปดเขาชม จะเปลี่ย นไปเขาพระราชวังอื่นที่เปดหรือสถานที่ทองเที่ยวอื่นที่เปดใหเขาชมใน
ชวงเวลาดังกลาว) จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ปเตอรฮอฟหรือปเตอรกอฟ Peterhof, Pertergof ซึ่งเปน
ที่ตั้งของ พระราชวังฤดูรอนเปโตรควาเรสต (Petrodvorets) ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช พระ
ตําหนักที่ไดชื่อวาเปน Russian Versailles เปนพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุที่พวยพุงมาจาก
รูปปนสีทองและที่ตาง ๆ มากกวา 100 แหง ดวยสถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรม
ที่ วิ จิ ต รงดงามอลัง การยิ่ ง ห อ งต า งๆ ภายในพระราชวั งประดั บประดาไปดว ยทองคํ าอร า มเรื อ งพรอ ม
ภาพเขียนที่สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได สวนภายนอกประดับตกแตง
ดวยพฤกษานานาพันธุ และสวนน้ําพุอันตระการตา (สําหรับฤดูรอน หากเปนฤดูหนาวจะถูกปกคลุมดวยหิมะ
ขาวโพลน) สวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในฝรั่งเศส (กรณีที่พระราชวังปด จะเปลี่ยนเปน นําทานชม

ค่ํา

โบสถแหงหยดเลือด (Church of Christ's Resurrection, Church of Our Savior on the Blood) สรางเมื่อ
ป ค.ศ.1883 แลวเสร็จเมื่อป ค.ศ.1907 เปนอนุสรณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงพระบิดา
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ผูปลดปลอยชาวนา ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมบริเวณนี้ ในป ค.ศ.1881 สรางดวย
รูปแบบศิลปะยุคฟนฟู เลียนแบบโบสถโบราณในคริสตศตวรรษที่ 12 ของกรุงมอสโค ภายในตกแตงวิจิตร
บรรจงดวยฝมือ จิตกรกวา 30 คน ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถไ ดรับความเสียหายจากระเบิด หลัง
สิ้นสุดสงครามจึงไดมีการบูรณะใหม) นําทานเดินทางสู พระราชวังนิโคลัส หรือชื่อเดิมเรียกวา Grand Duke
Nikolaevsky Palace เปนสถานที่ใหจัดแสดงศิลปะพื้นเมืองของรัสเซีย พระราชวังแหง
นี้ไดถูกอนุรักษไวให เปนสถาปตยกรรมในสมัยศตวรรษที่ 19 ผูออกแบบคือสถาปนิก
ที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมันที่เกิดในรัสเซีย ชื่อวา Andrey Stakenshneider ออกแบบใหแก
Grand Duke Nikoley พระราชโอรสองค ที่ 3 ของพระเจ า นิ โ คลั ส ที่ 1 พระราชวั ง นี้ ถู ก ขายให แ ก
พระราชสํานักในป 1895 ผูครอบครองคือนองสาวของพระเจานิโคลัสที่ 2 จนกระทั่งป 1990 พระราชวังนี้ได
ถูกเปลี่ยนใหมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง โดยมีหองรับประทานอาหารค่ํา และมีการแสดงเพื่อการพัฒนาให เปน
สถานที่ทองเที่ยวใหแวะมาสัมผัสพระราชวังแหงนี้
รับประทานอาหารค่ําในพระราชวัง พรอมการตกแตงดวยความวิจิตรบรรจง และชมการแสดงพื้นเมือง การ
รายรําแบบดวยทวงทางดงามของรัสเซีย ที่สะทอนถึงประเพณีและวัฒนธรรมและการแตงกายชุดประจําเผา
ตาๆ รวมถึงการแสดงดนตรีโบราณ อาทิ พิณ กีตาร พรอมดวยอาหารวาง ระหวางพักเบรคดานนอกโรงละคร
อาทิ แชมเปญ วอดกา คานาเปคาเวียร แฮม ชีส หรือเครื่องดื่ม น้ําผลไม เปนตน
นําทานเดินทางกลับที่พัก โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรือระดับเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

(5) เซนตปเตอรสเบิรก - พุชกิ้น - เซนตปเตอรสเบิรก - มอสโคว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองพุชกิ้น (Pushkin) อีกหนึ่งเมืองทอเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย ตั้งอยูในเขตนคร
สหพันธเซนตปเตอรสเบิรก หางออกไปประมาณ 24 กิโลเมตร ไดรับการกอตั้งขึ้นปในป ค.ศ.1710 โดยตัว
เมือ งแหงนี้ตั้งอยูริม ฝงแมน้ําเนวา แมน้ําสายสําคัญอีกสายหนึ่งของประเทศ และปจจุบันเมือ งพุชกิ้นได
กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากแหงหนึ่ง ที่เต็ม ไปดวยพระราชวังและมีความสําคัญตอ
ประวั ติ ศ าสตร อั น ยาวนานของประเทศ นํ า ท า นเข า ชม พระราชวั ง แคทเธอรี น (Catherine Palace)
พระราชวังฤดูรอนที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่งของโลก สวนสวยที่ตั้งอยูบนพื้นที่กวา
107 เฮคเตอร ภายในสวนแบงออกเปนสวนแบบเกาและสวนแบบอังกฤษ ซึ่งถูก
คั่นกลางดวยบอน้ําขนาดใหญ อีกทั้งยังมีพาวิลเลี่ยนที่สวยงาม ซึงมีความสําคัญทาง
สถาปตยกรรมและประวัติศาสตรอีกแหงหนึ่งของเมือง โดยพระราชวังนั้นถูกสรางขึ้นในชวงสมัยพระเจาป
เตอรมหาราช หรือในชวงระหวางป 1717-1723 และถูกสรางใหมในชวงระหวางป 1743-1756 พระราชวัง

เที่ยง
บาย
ค่ํา

แคทเธอรีนเปนพระราชวังหลวงอันเปนที่พักผอนในฤดูรอนของพระมเหสีองคโปรดคือ พระนางแคทเธอรีน
ที่ 1 โดยพระราชวังถูกสรางขึ้นในสไตลสถาปตยกรรมแบบคลาสสิก ตกแตงประดับประดาผนังหองดวยลาย
ปูนปนตางๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก ที่มีความสวยงามมาก ชมหองอําพัน (Amber Room) เปนหองที่ไม
ควรพลาดชม ภายในหองนั้นไดรับการตกแตงอยางสวยงามมากที่สุดหอ งหนึ่งในพระราชวังแคทเธอรีน
โดยเฉพาะภาพที่ใชตกแตงตามผนังและเพดานนั้น สวนใหญมักสรางขึ้นจากอําพันทั้งหมด ตกแตงดวย
ทองคําเปลวและกระจกอยางวิจิตรงดงาม จนไดรับสมญาวาเปน สิ่งมหัศจรรยที่ 8 ของโลกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟในนครเซนตปเตอรสเบิรก เพื่อนําทานเดินทางกลับสู กรุงมอสโควโดยรถไฟ
ความเร็วสูง Hi Speed Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Sunflower Moscow หรือระดับเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

เที่ยง

(6) มอสโคว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู จัตุรัสแดง Red Square ที่มีความสําคัญในหนาประวัติศาสตรการเมืองรัสเซีย เปนสถานที่สําคัญ
ตั้งอยูใจกลางเมือ งของมอสโคว เปนจัตุรัสที่สวยงามที่สุด ในโลก เปนสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของ
ประเทศสังคมนิยม สรางดวยหินแกรนิต และหินออน ดานหนาจัตุรัสแดงนั้น เปนที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย
ของรัสเซีย และมีลานกวางของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาที่เปนสถานที่จัดงาน
สําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ
รายรอบอีกมากมาย เชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย และหางสรรพสินคากุม เปน
ตน ใหทานถายรูปกับ วิหารเซ็นตบาซิล สัญลักษณของกรุงมอสโคว ที่สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานจอมโหด
อนุสรณสถานของผูนําพรรคบอลเชวิค ที่ปจจุบันลมสลายไปกับความยิ่งใหญของ
สหภาพโซเวียต สรางใน สมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด ดวยศิลปะรัสเซียโบราณ
มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนักทองเที่ยวเรียกกันวา โบสถลูกกวาด
สรางดวยศิล ปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัส เซี ย Postnik Yakovlev ที่หลังจากสรางเสร็จก็ถูก ควั ก
ดวงตาทั้งสองขาง โดยคําสั่งของพระเจาอีวานที่ 4 หรือกษัตริยอีวานผูโหดราย ทรงพอพระทัยในความงดงาม
ของมหาวิหารแหงนี้มาก จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อ
ไมใหสถาปนิกผูนั้นสามารถสรางสิ่งที่สวยงามกวานี้ไดอีก จากนั้นอิสระใหทานชอปปงที่หางสรรพสินคา
กุม (Gum Department Store) ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย แหลงรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วโลก เปน
แหลงชอปปงของเศรษฐีรัสเซีย ตัวอาคารและภายในตกแตงอยางงดงามหรูหรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บาย

18.25 น.

นําทานชมกรุงมอสโคว ใหทานถายรูปกับความสวยงามของอาคารหลักของมหาวิทยาลัยมอสโคว เปน
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย โดยรูปแบบสถาปตยกรรมแบบสตาลินที่เปนเอกลัษณของ
การกอสรางอาคารแบบรัสเซีย ไดรับการกอตั้งขึ้นในป 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในชวงเวลา
นั้น มหาวิทยาลัยที่ไดรับการตั้งชื่อตามเขาในป 1940 จากนั้นสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน โด
โมเดโดโว กรุงมอสโคว (เนื่องจากการจราจรในกรุงมอสโควคอนขางหนาแนนและใชเวลาการเดินทางทาง
คอนขางมาก จึงมีความจําเปนตองเผื่อเวลาในการเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
07.30 น.

(7) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

รายการทัวรอาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณอื่นๆ ที่ไมคาดคิดหรือมีผลกับ
การเดินทางและรายการทัวร ทั้งนี้เพือ่ ประโยชนของคณะเปนสําคัญ
ในประเทศรัสเซีย จะมีวันหยุดและวันปดการเขาชมสถานที่และพระราชวังตางๆ ไมตรงกัน หากรายการทัวรที่เดินทาง
สถานทีใ่ ดปดโดยไมไทราบลวงหนา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเขาสถานที่อื่นทดแทนหรือ
คืนเงินคาเขาชมให กรณีที่ไมสามารถจัดทดแทนได

มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก พุชกิ้น 7 วัน
อัตราคาบริการ

9-15 / 14-20 เม.ย.61

26 พ.ค. - 1 มิ.ย.61

ราคาผูใหญ ทานละ

67,900

58,900

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน

64,900

56,900

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (เสริมเตียง)

62,900

54,900

พักเดี่ยวเพิ่ม ทานละ
6,900
6,900
ราคาสําหรับทานที่มีตั๋วโดยสารอยูแลว เดินทางพรอมคณะ ทานละ
36,900
36,900
**ไมรวมทิปคนขับ, ทิปไกดทอ งถิ่น, ทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2,000 บาท
ชําระพรอมคาทัวรกอนคณะออกเดินทาง **
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ***
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เสนทาง กรุงเทพฯ- มอสโคว-กรุงเทพฯ รวมถึงคาเดินทาง
ไป-กลับมอสโคว-เซ็นตปเตอรสเบิรก ดวยรถไฟความเร็วสูง
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง), คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ํากวา 1 ป และผูใหญที่อายุเกิน 75 ป กรม
ธรรมพ 500,000 บาท (เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรพบริษัทประกัน)
 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 9
ม.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามันหรือภาษีใดๆ จะตองมีการชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบิน
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง // คาบริการยกกระเปาทุกแหง
 คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่นในรัสเซียและหัวหนาทัวร ที่เดินทางไป-กลับพรอมคณะ ทานละประมาณ
2,000 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือกอนคณะออกเดินทาง)

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท คาซักรีดฯลฯ
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ // คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
 คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ // คาน้ําดื่มระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําดื่มระหวางทัวร)
 คาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม // คาประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการจองทัวร โดยเรียก
เก็บทันทีหลังจากการจองทัวร สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
การยกเลิก
o หากมีการยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินไดทุกกรณี เนื่องจากรายการทัวรเปนรายการโปรโมชั่นทั้งในเรื่องของ
สายการบินและที่พัก
o หากผูโดยสารทานใดและหากแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา
20,000 บาท
หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ
• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้น
และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับ
การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได
• บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขา
ประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจ
คนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ
คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผิดชอบกรณีเที่ยวบินลาชาหรือยกเลิก
เที่ยวบิน

• ในบางรายการทั วร ที่ ต อ งมี บิ น ด ว ยสายการบิ นภายในประเทศ น้ํ า หนั ก ของกระเป าอาจจะถู กกํา หนดให ต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอ กําหนดของแตล ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไ มรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
• ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
• กรณี ที่ ท า นเดิ นทางเป น ครอบครั ว ใหญ หรื อ เดิ น ทางพร อ มสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ต อ งได รั บ การดู แ ลเป นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทอ งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค ณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
• การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทั้งป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับ
วันที่สถานที่เขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่
คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวให
ได หรือ คืนเงินคาเขาชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรือ
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมีการ
คืนเงินใดๆ ใหแกทาน เนื่องจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว
• หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป รานคาปดเปนสวนใหญ
ดังนั้นขอใหพิจารณากอนการจองทัวร
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอ ง
เดี่ ย ว (Single) ,ห อ งคู (Twin/Double) และห อ งพั ก แบบ 3 ท า น / 3 เตี ย ง (Triple Room)
หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แตอาจจะได
เปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
3. กรณีที่มีงานจัดประชุม นานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

