(-/-/เย็น)

วันแรก

กรุ งเทพ • ท่ าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิล

&'.&& น.

พร้อมกันทีสนามบินาสุ วรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินแอร์ โรวฟรอท อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน 4 ประตู
7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES (SU)

เทีย+ วบิน SU271
,&.10 น.

ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเทียวบินที SU271
บริการอาหารและเครื+ องดื+มบนเครื+ อง 4 รอบ **ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ,&.9& ชั+วโมง**

16.00 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร ** เวลาท้ องถินช้ ากว่ าประเทศไทยประมาณ ชัวโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที)

เทีย+ วบิน SU273
&;.&& น.

พร้อมกันทีสนามบินาสุ วรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินแอร์ โรวฟรอท อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน 4 ประตู
7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES (SU)

12.00 น.

ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเทียวบินที SU273
บริการอาหารและเครื+ องดื+มบนเครื+ อง 4 รอบ **ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ,&.9& ชั+วโมง**

,=.,> น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร ** เวลาท้ องถินช้ ากว่ าประเทศไทยประมาณ ชัวโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที)
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที)ใหญ่ที)สุดของยุโรป เป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็ นเมืองที)น่าเที)ยวมากเมืองหนึ)ง ประกอบด้วยสถาปั ตยกรรมทั1งเก่า
และใหม่ มีโบสถ์ซ) ึงเป็ นสถาปั ตยกรรมที)สวยงามมากกว่า 233 แห่ ง

จากนั(น

นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิล Sparrow Hills หรื อ เนิ นเขานกกระจอกจุดชมทัศนี ยภาพแสงสี ของ
กรุ ง มอสโคว์ใ นยามคํ)า สุ ด โรแมนติ ก ที) ส ามารถชมด้า นล่ า งได้เ กื อ บทั1ง หมด จึ ง ทํา ให้ เ ลนิ น ผู น้ ํา พรรค
คอมมิวนิ สต์ในอดีตเลือกเนินเขาแห่ งนี1 เป็ นที)ต1 งั บ้านพักของตน ปั จจุบนั พื1นที)ดงั กล่าวเป็ นที)ต1 งั ของมหาวิทยาลัย
มอสโคว ซึ)งเป็ นมหาวิทยาลัยที)เก่าแก่ที)สุดและใหญ่ที)สุดในรัสเซีย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ทีพ+ กั

IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ ? ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ+ มืองมอสโคว

วันทีส+ อง

สถานีรถไฟใต้ ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รีแชมเบอร์ • โบสถ์ อสั สั มชัญ • ชมระฆังพระเจ้ า
ซาร์ The Tsar Bellและปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ • มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ • ละครสั ตว์

(เช้ า/กลางวัน/

เย็น)
เช้ า
เดินทางสู่

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ+ กั
สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์

(Moscow

Metro)

ตื)นตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกบั

สถาปั ตยกรรมหลากหลายรู ปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี หิ นอ่อนเป็ นต้น

นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ ของอดี ตสหภาพโซเวียต อันเป็ นจุ ดกําเนิ ดของประวัติศาสตร์
รัสเซี ยที)มีมายาวนานในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ที)นี)เปรี ยบเสมือนหัวใจของกรุ งมอสโคว์ อีกทั1ง
ยังเป็ นที) ประทับของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค์จนกระทัง) พระเจ้าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ
พระราชวังเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ชาวรัสเซี ยเชื)อว่าที)นี)เป็ นที)สถิตของพระเจ้าปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที)สาํ หรับการ
จัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศนําท่าน ชมพิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รีแชมเบอร์ ต1 งั อยูอ่ ยูใ่ นเขต
พระราชวังเครมลิน สิ) งที)ไม่ควรพลาดชม ได้แก่ มงกุฎทองคําของราชวงศ์โมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โม
โนมาคได้พระราชทานมงกุฎนี1 ให้กบั เจ้าชายวลาดิ มีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื) อราว H33 ปี เศษ
มาแล้ว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับด้วยขนเสื อเซเบิล (Sable) และอัญมณี ล1 าํ ค่าต่างๆ มากมาย และได้ใช้
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 222N ท่านชม โบสถ์ อัสสั มชั ญวิหารหลวงเก่าแก่ ที)ถือว่าสําคัญที)สุด
ในเครมลิน ซึ)งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที)มี

มาก่อน แล้วใช้เพื)อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้ าซาร์
The Tsar Bellและปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ เป็ นตัวอย่างผลงานศิลปะชิ1นโตอันเลื)องชื)อของรัสเซี ย ขนาดอันใหญ่โต
และความงดงามเป็ นตัวดึงดูดให้ผคู ้ นมาเยี)ยมชม ลองมาดูดว้ ยตาตัวเองแล้วคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหึ มา
ของที)นี

เทีย+ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร

จากนัน

ชม มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ หรื อทีเรียกกันว่ า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็ นวิหาร
ที)ใหญ่ที)สุดในรัสเซี ยและสู งที)สุดในโลก ตั1งอยูต่ 1 งั อยูร่ ิ มฝั)งแม่น1 าํ Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซี ย สร้าง
ขึ1นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ที) เพื)อเป็ นอนุสรณ์แห่ งชัยชนะและแสดงกตัญPุตาแด่พระเป็ นเจ้าที)
ทรงช่วยปกป้ องรัสเซี ยให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ ใช้เวลาก่อสร้างนาน
ถึง

ปี ในสมัยของสตาลิน เคยสั)งให้ทุบทําลายมหาวิหารแห่ งนี1 จนกระทัง) ในสมัยประธานาธิ บดีบอริ ส เยล

ซิน จึงได้มีการบูรณะขึ1นมาอีกครั1งหนึ) งด้วยเงินบริ จาคและพลังความศรัทธาของผูค้ น ดังนั1นที)นี)จึงเป็ นที)รักและ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่ งนี1จึงกลายเป็ นสถานที)ศกั ดิQสิทธิQ ในการประกอบพิธีกรรมที)
สําคัญระดับชาติทางคริ สตศาสนาของประเทศรัสเซีย

จากนัDน

นําท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู ้ และตืนตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสั ตว์ Circus
Showโดยเป็ นนักแสดงมืออาชี พ พร้อมกับเหล่าสัตว์ทีได้รับการฝึ กฝนมาอย่างดี หลังจากจบการแสดง ท่าน

สามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู ้ เพือเป็ นทีระลึกได้อีกด้วย **กรณีละครสั ตว์ งดการแสดง ซึ+ งบางกรณีงดการ
แสดง โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิHในการคืนค่ าบริการส่ วนนีใD ห้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทีพ+ กั

IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ ? ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ+ มืองมอสโคว

วันทีส+ าม

พิพธิ ภัณฑ์ อวกาศรัสเซีย • หอส่ งสั ญญาณโทรทัศน์ OSTANKINO • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์
ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม

เช้ า
จากนัน

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ+ กั
ชม พิพิธภัณฑ์ อวกาศรั สเซีย Museum Of Cosmonautics นั1นนับว่าเป็ นสถานที)ท่องเที)ยวที)มีความน่ าสนใจ
อีกเเห่ ง เพราะมันจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิ)งใหญ่ของรัสเซี ยในช่วงปี ค.ศ.1960 ที)เป็ นยุคที)มนุ ษยชาติกาํ ลัง
สนใจในเรื) องของท้องฟ้ า เเละเกิดสงครามเย็นที)ทาํ ให้พวกเขาเเละอเมริ กนั ต้องขับเคี)ยวกันอย่างหนักเพื)อพิชิต
อวกาศให้ได้ เเละรัสเซี ยก็นบั ว่ามีความโดดเด่นเเละสําเร็ จในหลายๆ เรื) องเลยก็ว่าได้ ซึ) งเรื) องราวทั1งหมดนั1นถูก
จัดเเสดงไว้ที)พิพิธภัณฑ์เเห่ งนี1ที)ใครมาเที)ยวชมเเล้วจะต้องประทับใจอย่างเเน่นอน

จากนั1น

นําท่านสู่ ตึกหอส่ งสั ญญาณโทรทัศน์ Ostankinoให้คุณได้เห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสู ง

ในขณะเดียวกันก็ทาํ หน้าที)ออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์จาํ นวนมากไปยังบ้านเรื อนชาวรัสเซี ย เดินทางไปที)จุด
ชมวิวของหอส่ งสัญญาณนี1 เพื)อรับชมความบันเทิงสดในรู ปแบบของทิวทัศน์สุดอลังการ หอส่ งสัญญาณนี1 โดด
เด่นอยูบ่ นเส้นขอบฟ้าของมอสโกมาตั1งแต่ปี 1967 และเป็ นหนึ)งในอาคารที)ยนื อยูด่ ว้ ยตัวเองที)สูงที)สุดใน
โลก หอนี1 เป็ นผลงานการออกแบบของสถาปนิ ก Nicolai Nikitineแต่ผูน้ าํ โซเวียต Nikita Khruschevได้ทาํ การ
ปรับเปลี)ยนไปอย่างมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น1 ีทาํ ให้สถาปนิกผูน้ 1 ีวางหมวกไว้ใต้หินที)ฐานหอเพื)อเป็ น
สัญลักษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้ าํ ยืนที)ฐานเพื)อชื)นชมขนาดอันน่าประทับใจของโครงการที)มีตน้ ทุนสู งถึง 65
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เทียง

นําท่ านไปยังร้ าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื(ออาหารสุ ดหรู ทสูี งทีสุ ดในยุโรป ท่ านจะได้ สัมผัส
กับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุ งมอสโคว์ ระดับความสู ง 89: M. ณ Ostankino Tower

จากนัDน

ชม จัตุรัสแดง (Red Square) สถานทีสําคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ สร้างในสมัยคริ สศตวรรษที 78 ทีเป็ นศูนย์
รวมเหตุการณ์สาํ คัญต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรื อการประท้วง ตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และยังถือได้
ว่าเป็ นจัตุรัสทีมีความสวยงามมากทีสุ ดในโลก บริ เวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานทีสําคัญของประเทศ

อีกหลายแห่ งทีสามารถ ได้ชม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s Catherdral) สถานทีทีซึ ง
ถูกยอมรับว่าสวยงามทีสุ ดในเมืองมอสโคว์ จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึนด้วยศิลปะ
รัสเซียโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม > ยอดสี สนั สวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev)
ในสมัยพระเจ้าอีวานที M จอมโหด เพือเป็ นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลทีเมืองคาซาน
และด้วยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําให้เป็ นทีพอพระทัยของพระเจ้าอีวานที M เป็ นอย่างมาก
จึงมีคาํ สังให้ปูนบําเหน็จแก่สถาปนิก ด้วยการควักลูกตาทังสองข้างทิงเสี ย เพือไม่ให้สถาปนิคผูน้ ีสามารถสร้าง
สิ งสวยงามกว่านีได้อีก การกระทําของพระองค์ในครังนัน ส่ งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด”
(Ivan the terrible)

จากนัน

นําท่านเข้าชมและชอปปิ งที ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมทีเก่าแก่ของ
เมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.7S>T ปั จจุบนั เป็ นห้างสรรพสิ นค้าชันนําจําหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนม เสื อผ้า
เครื องสําอาง นําหอม แบรนด์ดงั ทีมีชือเสี ยงทีเป็ นรุ่ นล่าสุ ด

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทีพ+ กั

IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ ? ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ+ มืองมอสโคว

วันทีส+ ี+

นั+งรถไฟความเร็วสู ง • เมืองเซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก • พระราชวังฤดูหนาว • พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มเิ ทจ • มหาวิหาร

คาซาน • โบสถ์ หยดเลือด
เช้ า
จากนัDน

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหารเช้ าแบบ SET BOX เพื+อความสะดวก
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก (Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสู งSapsan Fast Train (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ ? ชั+วโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย+ นได้ ตามความเหมาะสม**

เมื อ งเซนต์ ปิ เตอร์ ส เบิ ร์ ก (Saint Petersburg) เมื อ งที ได้รั บ สมญานามว่ า “ราชิ นี แ ห่ ง ยุ โ รปเหนื อ ” เพราะ
ทัศนี ยภาพทีสวยงามของเมือง เมืองนี สร้างโดยพระเจ้าซาร์ ปิเตอร์ มหาราช เมือ พ.ศ.UUMV โดยตัวเมืองเริ มสร้าง
ด้วยการถมทราย และหิ นเป็ นจํานวนมาก เพราะว่าพืนทีเดิมนันเป็ นดินเลนทะเล เหตุผลในการทรงเลือกทางออก
ทะเลบอลติค ทีสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอืนๆได้ เพือการพัฒนาและปรับเปลียน ประเทศรัสเซี ย
ให้ทดั เทียมกับประเทศอืนๆได้
เทีย+ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร

จากนัDน

เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ทีประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 7,YTY ห้อง สถานทีแห่ งนี เคย
ใช้เป็ นทีรับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซี ยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที T ในการ
เจริ ญสัมพันธไมตรี อดี ตเคยเป็ นพระราชวังหลวงของราชวงศ์โรมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.78[U -7>78 ตังอยู่
ระหว่างท่าวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสี เขียว และ ขาว ด้วยสถาปั ตยกรรมบารอค
ปั จจุบนั บางส่ วนของพระราชวังฤดูหนาวได้เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมในฐานะ พิพิธภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (TheState
Hermitage Museum)ซึ งเป็ นสถานที เก็บรวบรวมงานศิ ลปะลําค่าของโลกกว่า S ล้านชิ น รวมทังภาพเขี ยน

ของจิตรกรเอกระดับโลก อย่างเช่น ลิโอนาโด ดาวินซี ,ปิ กัสโซ่,แรมบรันด์,แวนโก๊ะ เป็ นต้น จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที
ใหญ่ทีสุ ดของโลกแห่ งหนึ ง **ในบางช่ วงพระราชวังอาจมีการปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนันหาก
วันทีเดินทางตรงกับช่วงวันปิ ดเข้าชม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิbปรับเปลียนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม โดย
จะเปลียนไปเข้าพระราชวังอืนทีเปิ ดหรื อสถานทีอืนๆในช่วงเวลาดังกล่าว**

เดินทางสู่

มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ได้ถูกสร้างขึนในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ปี ค.ศ. 78YS ตังอยู่ใจ
กลางเมือง บนถนนเนฟสกี ในสมัยก่อนเป็ นโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าปอลด์ที 7 ในปี ค.ศ. 7SYY ได้
ทําการสร้างวิหารใหม่ ให้ยงใหญ่
ิ
และสวยงามมากขึนกว่าเดิมมหาวิหารแห่ งนี มีลกั ษณะรู ปทรงครึ งวงกลม มีเสา
หิ นวางเรี ยงแถวยาวอย่างเป็ นระเบียบประกอบไปด้วยเสาโรมัน >V ต้น และโดมขนาดใหญ่ซึงมียอดสู งถึง >Y
เมตร ด้านนอกของวิหารมีสวนสาธารณะทีชาวรัสเซียจะมาพักผ่อนหย่อนใจ

นําท่านเดิ นทางสู่ โบสถ์ หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที [
ทรงสร้ างให้เป็ นเกี ยรติแด่ พระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที 2 พระราชบิดาของพระองค์ ผูป้ ระกาศเลิ กทาส ด้วย
ความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซี ยไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็ นอยู่ทีจนลง
เป็ นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่ งหญิงชาวนาผูห้ นึ งติดระเบิดพลีชีพวิงเข้ามาขณะ
พระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริ เวณถนนทีเกิดเหตุนนถู
ั กสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็ นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุก
วันนี รู ปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบรัสเซี ยในคริ สต์ศตวรรษที 7V-78 มีรูปร่ างลักษณะคล้ายกับวิหารเซนต์บา
ซิลทีเมืองมอสโคว

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทีพ+ กั

Park Inn Pribaltijskaya หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ+ มืองเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ก

วันทีห+ ้ า

พระราชวังฤดูร้อน • ป้ อมปี เตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค • ล่ องเรื อแม่ นําD เนวา

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า
จากนัDน

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ+ กั
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรื อ พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวังทีสวยงาม ที
สร้างขึนในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช เป็ นพระราชวังทีสรรสร้างโดยศิลปิ นเอกในสมัยนัน ทีชือว่า ฟรานเชส
โก ราสเทรลลี และ เลอ บรอง ซึ งทังสองคนแบ่งกันสร้างพระราชวังนี โดยตัวภายในพระราชวังเป็ นหน้าทีหลัก
ของ ราสเทรลลี ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และคลาสสิ ก พระเจ้าปี เตอร์ หมายมัน
ปั นมือกับพระราชวังนี มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 7Y ปี ราสเทรลลีบรรจงสร้างพระราชวังอย่างประณี ต
เน้นการตกแต่งภายในทีเลือกจะใช้ โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสี นามั
ํ นเป็ นหลักด้านนอกจะเป็ น
หน้าทีของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจ้าปี เตอร์ เชิญมาสร้างลานนําพุ โดยเฉพาะ ลานนําพุแห่ งนี ถือเป็ นจุดหลักของ
ประสาทแห่ งนีก็วา่ ได้ ด้วยความยิงใหญ่ตระการตาและแสงของพระอาทิตย์กระทบผิวนํา และขอบอ่างสี ทองมัน
รวมถึงบรรยากาศร่ มรื นของต้นไม้นานาพันธุ์จึงทําให้เกิดภาพทีสวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยาย

** ในส่ วนของนําพุทางพระราชวังจะปิ ดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และอาจ
ปิ ดทําการในวันจันทร์สินเดือน หรื อวันจันทร์กบั วันอังคาร (Uวันติดต่อกัน) โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึงเป็ น
ธรรมเนี ย มวัน หยุด ของชาวพื นเมื องรั สเซี ย ในช่ ว งฤดู ใ บไม้ร่ว ง และฤดู ห นาว ในการเพิ มวัน หยุด กรณี ที
พระราชวังฤดูร้อนปิ ด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิb ปรับเปลียนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม โดยจะเปลียนไป
เข้าพระราชวังอืนทีเปิ ดหรื อสถานทีอืนๆในช่วงเวลาดังกล่าว**
เทีย+ ง
จากนัDน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ป้ อมปี เตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)สิ งแรกทีสร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์ สเบิร์ค สร้าง
ขึนในปี ค.ศ.78Y[ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช เป็ นสิ งก่อสร้ างทีสู งทีสุ ดของเมือง โดยมีความสู งถึง 7UU.T
เมตร ลักษณะเป็ นรู ปทรงหกเหลียม เป็ นศิลปะแบบบารอค ปั จจุบนั ด้านในเป็ นพิพิธภัณฑ์ทีใช้เป็ นทีฝังพระศพ
ของพระเจ้าปี เตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์แห่ งราชวงศ์โรมานอฟ นอกจากนี ยังมีภาพเขียนของนักบุญ
รวมรู ปพระแม่มารี ศกั ดิbสิทธิbทีงดงาม อันเป็ นทีเลือมใสศรัทธาของคริ สต์ศาสนิกชนของรัสเซีย

ต่อจากนันนําท่านเดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารทีถือว่าได้รับการตกแต่งอลัง
กาลมากทีสุ ด ยอดโดมฉาบด้วยทองคําแท้ 7YY กิโลกรัม และภายในใช้หินอ่อน และหิ นอืน ๆ กว่า M[ ชนิ ด ใน
อดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ทีสถานทีแห่ งนี จึงได้มีการก่อสร้างขึนใหม่ ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที 7 ในปี
ค.ศ. 7S7S ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรังเศส ชือ Auguste de Montferrandโดยใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง MY
ปี มีการออกแบบด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตัววิหารใหญ่โต สี ขาวบริ สุทธิ ประดับด้วย

ประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เป็ นโบสถ์ออร์โทดอกซ์แห่ งเดียวทีประดับประดาตกแต่งด้วยกระจกสี อย่างวิจิตร
บรรจง และยังเป็ นสถานทีศักดิb สิ ทธิb ทีชาวเมืองทีนี ให้ความนับถือเป็ นอย่างมาก เนื องจากในอดี ตตัวเมืองถูก
ถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซี จนราบคาบ แต่มหาวิหารไอแซคแห่ งนี กลับได้รับความเสี ยหายเพียงเล็กน้อย
เท่านัน นําท่าน ล่ องเรื อแม่ นําเนวา NEVA RIVER CRIUSE ดืมดํากับบรรยากาศของสองฟากฝังเป็ นแม่นาใน
ํ
ประเทศรัสเซี ยส่ วนยุโรป ไหลออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเข้าสู่ อ่าวฟิ นแลนด์ในทะเลบอลติก มีความ
ยาวค่อนข้างสัน คือ 74 กิ โลเมตร แต่เป็ นแม่นาที
ํ มีการไหลเป็ นอันดับสามในยุโรป ผ่านเขตการปกครองของ
รัสเซีย 2 แห่ ง คือ เลนินกราดโอบลาสต์และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร

ทีพ+ กั

Park Inn Pribaltijskaya หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ+ มืองเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ก

วันทีห+ ก

ช้ อปปิD ง OUTLET VILLAGE PULKOVO -เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก • ซีเมียโมสตี

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ+ กั

(เช้ า/-/-)

เดินทางสู่

OUTLET VILLAGE PULKOVO เดิ น ทางจากสนามบิ น เพี ย ง

7Y นาที ให้ท่ า นได้เ ลื อ กซื อสิ น ค้า แบรนด์เ นม

คุณภาพ ในราคาสุ ดคุม้ รวบรวมด้วยสิ นค้าหลากหลาย ระดับหรู หลายจนถึงแบบธรรมดา เสื อผ้ากีฬา ADIDAS
NIKE PUMA ลดราคา [Y-8Y เปอร์เซ็นต์

,,.&& น.

ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินนานาชาติพลั โคโว (LED) เซนปี เตอร์เบิร์ก

14.15 น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว
โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เทีย+ วบินที+ SU43

15.9> น.

เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพือแวะเปลียนเครื อง

,;.4& น.

ออกเดินทางเข้าสู กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เทีย+ วบินที+ SU270

หรื อไฟท์ SU272
,4.&& น.

ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินนานาชาติพลั โคโว (LED) เซนปี เตอร์เบิร์ก

16.10 น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว
โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เทีย+ วบินที+ SU21

17.35 น.

เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพือแวะเปลียนเครื อง

21.10 น.

ออกเดินทางเข้าสู กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เทีย+ วบินที+ SU272

วันทีเ+ จ็ด
08.30 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ • กรุ งเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หรื อ
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

10.30 น.

.........................................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื+อนไขรายการท่ องเทีย+ ว

วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก ' วัน > คืน
นั+งรถไฟความเร็วสู ง บินภายใน , ขา โดยสายการบินแอโรฟรอท (SU)
เริมเดินทาง

กลับจากเดินทาง ไฟล์ ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง

11 เม.ย. e4

17 เม.ย. e4 SU4',/ SU4'&

57,900

57,900

56,900

6,000

13 เม.ย. e4

19 เม.ย. e4 SU4'9/ SU4'4

55,900

55,900

54,900

6,000

** คณะเดินทางจํานวน 9& ท่ านต่ อกรุ๊ ป**

อัตราค่ าบริการรวม
ตั=วเครื องบินชั(นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้ อมกรุ๊ ป กรุ งเทพฯ – มอสโคว์ - กรุ งเทพฯ
สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชั(นประหยัด
ตั=วเครื องบินภายในประเทศขากลับพร้ อมกรุ๊ ปป เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก-มอสโคว์
สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชั(นประหยัด
ตั=วรถไฟความเร็วสู ง SAPSAN FAST TRAIN ขาไป มอสโคว-เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก
ภาษีนํา( มันและภาษีตั=วทุกชนิด (สงวนสิ ทธิDเก็บเพิมหากสายการบินปรับขึน( ก่ อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนํา( หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ J ใบกระเป๋าถือขึน( เครื อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ J ใบ
ค่ าทีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 9 ท่ าน)
ค่ าอาหารทุกมื(อตามรายการระบุ, นํา( ดืมบริการบนรถวันละ J ขวด/ท่ าน
ค่ าเข้ าชมสถานทีตามรายการระบุ

พักเดียว

ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ องเทียวตามรายการระบุ
ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถินและหัวหน้ าทัวร์ นําเทียวคนไทย
ประกันอุบัติเหตุวงเงินJ,VVV,VVV บาท ค่ ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศวงเงิน WV0,000 บาท

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 8% และภาษีมูลค่ าเพิม Y%
ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ านํา( หนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่ าสายการบินกําหนด 9V กิโลกรัมต่ อท่ าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ทีไม่ ได้ ระบุ
ไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนั ดหยุดงาน,
การถู กปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมื อง จากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมื องและเจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทั(งทีเมื องไทย และ
ต่ างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน, พนักงานขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั(งทริป Y0 USD/ ท่ าน

เงือนไขการสํ ารองทีนังและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิDคณะเดินทาง 9V ท่ านขึน( ไป กรณีไม่ ถึง 9V ท่ าน ทางบริ ษัทจะขอเลือนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเปลียนแปลงราคาค่ าทัวร์ เพิม เพื อทําการออกเดินทาง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 9V วันก่ อนการ
เดินทาง
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชํ าระมัดจํา 9V,VVV บาท ส่ วนทีเหลือชํ าระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า JW วันมิฉะนั(น ถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชําระก่ อนเดินทาง 9J วัน)

กรณียกเลิก :
• ยกเลิกหรื อเลือนการเดินทางต้ องทําก่ อนการเดินทาง W วัน บริ ษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท(ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด
เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิDการคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงือนไขใด ๆ ทั(งสิ(น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิDการคืนเงินทั(งหมดโดยไม่ มีเงือนไขใดๆทั(งสิ(น

กรณีเจ็บป่ วย :

• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯจะทําการเลือนการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท(ังนี(ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลือนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง

เงือนไขอืน ๆ :
• กรณีทท่ี านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตั=วภายใน เช่ น (ตัว= เครื องบิน, ตั=วรถทัวร์ , ตั=วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที
เจ้ าหน้ าทีทุกครั(งก่ อนทําการออกตั=วหรื อชําระค่ าทัวร์ เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ ทบิน
หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิDในการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมทีพัก
สํ า หรั บ ห้ องพักแบบ 8 เตี ย ง (Triple) มี บ ริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ า นั( น กรณีเดิ น ทางเป็ นผู้ ใ หญ่ 8 ท่ า น บริ ษั ท ฯ
ขอแนะนําให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 9 ห้ อง (1 Twin+1 Sgl) เนื องจากบางโรงแรมอาจจะมี J เตียงใหญ่ กับเตียงพับ
เสริม
การวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมจะมีความแตกต่ างกัน อาจทําให้ ห้องพักแบบเดียว Single ห้ องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั(น
โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็ น Traditional ห้ องทีเป็ นห้ องเดียวอาจมีขนาดกะทัดรั ดและไม่ มีอ่างอาบนํ(า ซึงขึน( อยู่กับ
การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั(น ๆ และห้ องพักแต่ ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกัน
กรณีมีการจัดงานประชุ มนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึ(นมากและห้ องพักในเมื องเต็ม บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิDในการปรับเปลียนหรื อย้ ายเมือง เพือให้ เกิดความเหมาะสม

รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทฯ มีสิทธิDในการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
เทียวบิน ราคา และรายการท่ องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สํ าคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า p เดื อน และบริ ษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพือท่ องเทียว
เท่ านั(น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า p เดือน บริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั(งสิ(น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทั(ง

จากไทยและต่ างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึงลูกค้ าจะต้ องยอมรับ
ในเงือนไขนีใ( นกรณีทเกิ
ี ดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั(งสิ(น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่ องเทียว (ซึ งลูกค้ าจะต้ องยอมรั บในเงื อนไขนี(ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของ
บริษัททัวร์ )
ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั(งสิ(น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทียวบางรายการ, ไม่ ทานอาหาร
บางมื(อ, เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯ ได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อย
แล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั(งสิ( น หากเกิดสิ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุ ทีเกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทียวเองหรื อในกรณีทกระเป
ี ๋ าเกิดสู ญหายหรื อชํารุ ดจากสายการบิน
กรณีทีการตรวจคนเข้ าเมื องทั(งทีกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิDทจะไม่
ี คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั(งสิ(น
ตั=วเครื องบินเป็ นตั=วราคาพิเศษ กรณีทีท่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลือนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลียน
ชื อได้ หากมีการปรั บราคาบัตรโดยสารสู งขึน( ตามอัตราค่ านํ(ามันหรื อค่ าเงินแลกเปลียน ทางบริ ษัท สงวนสิ ทธิDปรั บราคาตั=ว
ดังกล่ าว
เมือท่ านตกลงชํ าระเงินไม่ ว่าทั(งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชํ าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ทีได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ( ล้ วทั(งหมด
กรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทียวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์ ท(งั หมด
กรณีใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ (เล่ มนํ(าเงิน) เดินทางเพื อการท่ องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิDไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั(งสิ(น

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื+อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ า
อย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพื+อประโยชน์ ของท่ านเอง**

