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กรุ งเทพฯ – มอสโคว
 คณะผูเ้ ดิ นทางพร้ อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภู มิ ชั้ น 4 เคำน์ เตอร์ Q สำยกำรบินกำร์ ต้ำ แอร์ เวย์ ( QR) เจ้าหน้าที่
บริษัท คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง
 ออกเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ เมืองหลวงของรั สเซี ยโดยเที่ยวบินที่ QR981 / QR223
 บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่มตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดิ นทางท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ พร้ อมรั บ
การบริ การอันสุ ดแสนประทับใจ แวะเปลีย่ นเครื่ องทีส่ นำมบินนำนำชำติโดฮำ ประเทศกำร์ ต้ำ

วันทีส่ อง มอสโคว – พระรำชวังไม้ โคโลเมนสโกเย – วิหำรเซนต์ ซำเวีย – อำรำมโนโวดิวชิ ี – สแปโรว์ฮิลล์
08.00 น. คณะเดินทางถึงสนำมบินนำนำชำติกรุ งมอสโคว จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการทางสนามบินพร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ
คนขับรถผูช้ านาญเส้นทางและไกด์ทอ้ งถิ่นคอยต้อนรับท่านที่สนามบิน นาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองมอสโคว นา
ท่ านแวะชมและถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ระลึ ก กับ พระรำชวังไม้ ฤดู ร้อ นโคโลเมนสโกเย (Kolomenskoye The Wooden
Palace) พระราชวังเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิ ส พระบิดาของพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช พระราชวังแห่ งนี้ข้ ึนชื่ อ
ว่าสวยแปลกตากว่าพระราชวังอื่นๆ ที่พบเห็นในประเทศรัสเซี ย เนื่ องจากเป็ นพระราชวังที่ทาจากไม้และไม่ได้ใช้
ตะปู เลย โดยภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 250 ห้อง ซึ่ งได้ระดมช่ างฝี มื อเยี่ยมกว่าสองแสนคนมาสร้ าง
โดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริ เวณพระราชวังยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดด้วยกัน
เที่ยง
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านชมความงามของ วิหำรเซนต์ เดอะซำเวียร์ วิหารในศาสนาคริ สนิ กายออร์ โธดอกที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย
โดดเด่นด้วยโดมทองบนยอดที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่ องในโอกาสเฉลิ มฉลองครบรอบ
850 ปี ของกรุ ง มอสโคว เดิ ม สร้ า งขึ้ น ในสมัย ของ
พระเจ้า อเล็ ก ซานเดอร์ ที่ 1 ในการเฉลิ ม ฉลองชัย
ชนะต่อกองทัพของนโปเลียนแห่ งฝรั่งเศส ต่อมาใน
สมัยของสตาลิ น เคยสั่งให้ทุบทาลายสถานที่ แห่ งนี้
เพื่อจะสร้างพระราชวังแห่ งโซเวียตแต่ตอ้ งยกเลิกไป
เนื่ องจากสงครามโลกครั้ งที่ 2 จนกระทั่งในสมัย
ประธานาธิ บดีบอริ ส เยลซิ น จึงได้มีการบูรณะขึ้นมา
อีกครั้งหนึ่ง ด้วยเงินบริ จาคและพลังความศรัทธาของ

ค่า

ผูค้ น มหาวิหารโดมทองแห่ งนี้ จึงกลายเป็ นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริ สต์ศาสนาของประเทศ
รัสเซี ย จากนั้นนาท่านชม อำรำมชี โนโวดิวิชี (Novodevichy Convent) อารามแห่ งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1524 และ
ได้ถูกรวบรวมเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของ UNESCO World Heritage Site เมื่อปี ค.ศ.2004 อารามชี แห่ งนี้ มีความสาคัญ
ในแง่ของประวัติศาสตร์ รัสเซี ย คือ ครั้งหนึ่ งที่ นี่เคยถู กใช้เป็ นที่คุมขังพระนางโซเฟี ยและเชื้ อพระวงศ์หญิงของ
ราชวงศ์โรมานอฟ ปั จจุบนั สถานที่แห่ งนี้ ถูกใช้เป็ นสุ สานสาหรับสุ ภาพสตรี คนสาคัญของประเทศ จากนั้นนาท่าน
ขึ้นสู่ จุดสู งสุ ดของกรุ งมอสโควที่ “เนินเขำสแปโรว์ ฮิลล์ ” จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพของกรุ ง
มอสโควได้ ท้ ัง หมด ถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก กับ ตึ ก มหาวิ ท ยาลัย มอสโควโลโมโนชอฟ (Moscow Lomonosov
University) มหาวิทยาลัยแห่ งแรกที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของรัสเซี ย ที่สร้างเป็ นตึกสู งใหญ่ในสมัยสตาลิ น ตึก
อธิ การบดีสูงถึง 32 ชั้น มีหอประชุ มขนาดบรรจุคนได้ 1,500 คน ถื อเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามอีกแห่ งบนเนิ น
เขาเลนิ น ซึ่ งเป็ น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรู ปทรงเดี ยวกัน อิสระให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึก เช่ น พวงกุญแจ ตุ๊กตา
แม่ลูกดกแบบต่าง ๆ
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั
พัก Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่สำม มอสโควเมโทร – พระรำชวังเครมลิน – อำร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์ – ระฆังและปื นใหญ่ พระเจ้ ำซำร์ – จัตุรัสแดง – วิหำร
เซนต์ บำซิล – หอนำฬิ กำซำวิเออร์ – ห้ ำงกุม – ละครสั ตว์ RUSSIAN CIRCUS
เช้า
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชม สถำนี รถไฟใต้ ดิ น กรุ งมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้า กับ สถาปั ต ยกรรม
หลากหลายรู ปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานี ต่างๆ ด้วยกระจกสี หิ นอ่อน ฯลฯ จนได้รับ
การยกย่องว่าเป็ นสถานี รถไฟใต้ดิ น แห่ งเดี ย วในโลกที่ มี ศิ ล ปะที่ ง ดงามยิ่ง กว่าที่ ใดๆ จากนั้น น าท่ านเข้าชม
พระรำชวังเครมลิน สถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็ นจุดกาเนิ ดแห่ งประวัติศาสตร์ รัสเซี ยที่มีอายุยาวนาน
กว่า 850 ปี ภายในท่ า นจะได้ช ม โบสถ์ อ ัส สั ม ชั ญ เป็ น
โบถส์ ที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ดและส าคั ญ ที่ สุ ดของรั ส เซี ย เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจ้าอิวานที่ 3
มหาราช สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1475-1479 ก่อสร้างทับลง
บนโบสถ์ทีเก่าแก่โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสี ยงของอิตาลียคุ นั้น
คืออริ สโตเติ้ล ปิ โอราอานติ จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์
อำร์ มเมอร์ รี่แชมเบอร์ ซึ่ งเป็ นที่ เก็บ บริ ภณ
ั ฑ์ส มบัติล้ าค่ า
ของกษัตริ ยพ์ ระเจ้าซาร์ แห่ งรัสเซี ย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร,
บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคา,เครื่ องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึ งไข่อีสเตอร์ ที่หาชมได้ยากยิ่ง
จากนั้นชม โบสถ์ อำร์ คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ที่สร้างอุทิศให้กบั นักบุญอาร์ คแอนเจล ไมเคิล เป็ นที่เก็บพระศพของ
พระเจ้าซาร์ ก่อนยุคพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช จากนั้นนาท่านชม ระฆังพระเจ้ ำซำร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัย
พระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทาให้ระฆัง

เที่ยง
บ่าย

ค่า

แตก ปั จจุบนั วางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิ น พร้ อมกันนี้ นาท่านชม ปื นใหญ่ พระเจ้ ำซำร์ สร้างในปี ค.ศ.
1586 ต้องการให้เป็ นปื นใหญ่ที่สุดในโลก ทาด้วยบรอนซ์ น้ าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุ นหนัก ลูกละ 1 ตัน
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุ งมอสโคว เมืองหลวงของประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซี ย ที่ ยิ่งใหญ่ ต้ งั อยู่บนเนิ นเขา 7 ลู ก มี แม่น้ ามอสควาไหลผ่าน
กลางเมือง นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง สถานที่สาคัญของกรุ งมอสโคว ซึ่ งได้
ชื่ อว่าเป็ นจัตุรัสที่ ใหญ่ที่สุดในมอสโควด้านหน้าเป็ นที่ต้ งั ของกิ โลเมตรที่ ศูนย์
ของรัสเซี ยพื้นถนนมีสัญลักษณ์ เป็ นวงกลม จากนั้นนาท่านชม วิหำรเซนต์ บำ
ซิ ล สั ญ ลัก ษณ์ ข องกรุ ง มอสโคว สร้ างขึ้ น ในสมัย พระเจ้า อิว านจอมโหด
ประกอบด้วยโรงสวดทรงกระบอก 9 โรง ซึ่ งเชื่ อมต่อกันเป็ นอย่างกลมกลืน
ผ่านชมสุ สานเลนิ น อนุ สรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบนั ล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพ
โซเวียต จากนั้นนาท่านเดิน ชมรอบ ๆ บริ เวณจัตุรัส แดงซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของสถานที ่สาคัญ ต่าง ๆ เริ่ ม ที่ อนุ สรณ์
สถำน เลนิน เป็ นที่เก็บศพสร้างด้วยหิ นอ่อนสี แดง ภายในมีศพ เลนิ นนอนอยูบ่ นแท่นหิ นมีโลงแก้วครอบอยู่
ตั้งอยูบ่ ริ เวณจัตุรัสหน้าวังเครมลิน นับว่าเลนิ นเป็ นวีรบุรุษ ผูย้ ิ่งใหญ่ของสหภาพ โซเวียตที่ยงั มีคนนับถือ
และบริ เวณเดียวกันท่านจะได้ชม หอนำฬิ กำซำวิเออร์ ตั้งอยูบ่ นป้ อมสปาสสกายา ที่มียอดเป็ นนาฬิกา เป็ น
ศิลปะโกธิ ก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทามาจากทับทิมน้ าหนัก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับไว้
เมื่อปี ค.ศ.1995 มีลกั ษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน สมควรแก่เวลานาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ห้ำงสรรพสิ นค้ ำ
กุม ห้างสิ นค้าเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในในกรุ งมอสโคว ประเทศรัสเซี ย สร้างในปี ค.ศ.1895 เป็ นอาคารสู ง 3 ชั้น
อาคารที ่อ อกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในรู ป แบบที ่เรี ย กว่า Russian Revival มีห ลังคากระจกโค้ง
โครงเหล็กให้แสงส่ องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตวั อาคารเพื่อประหยัดพลังงาน มีร้านค้าเปิ ดให้บริ การมากมายถึง
200 ร้า นค้า เป็ นห้า งสรรพสิ น ค้า ที ่ใหญ่โตและสวยงาม มีค วามโดดเด่น จาหน่า ยสิ น ค้าจาพวกแบรนด์เนม
เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง น้ าหอม และสิ นค้าประเภทของที่ระลึก
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชมการแสดงละครสั ตว์ อันเลื่องชื่ อ “Russian Circus”
เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายกรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
พัก Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotel หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ มอสโคว – ซำกอส – วิหำรนักบุญเซนต์ เซอร์ เจียส – ตลำดอิสไมโลโวเครมลิน – ล่องเรื อแม่ นำ้ มอสควำ
เช้า
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
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ค่า

วันทีห่ ้ ำ
เช้า
........... น.
........... น.

จากนั้นนาท่านเดิ นทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเซอร์ กำเยฟโปสำด (ซำร์ กอส) ซึ่ งอยู่ห่างจากกรุ งมอสโควไปทางทิศ
ตะวัน ออกประมาณ 70 กิ โ ลเมตร ระหว่ า งทางท่ า นจะ
เพลิ ด เพลิ น กับ ทิ วทัศ น์ ที่ ร่ม รื่ น งดงามไปด้วยป่ าสน เมื่ อ
เดิ นทางถึง นาท่านชมวิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14
เพื่อเป็ นศูนย์รวมชาวศริ สต์ นิ กายออร์ โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุด
ในรั ส เซี ย ชมหอระฆัง เก่ า แก่ บ่ อน้ ามนต์ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ และ
วิห ำรนั ก บุ ญ เซนต์ เซอร์ เจี ย ส (St. Sergius) ที่ แ ท่ น บู ช า
ประดับประดาด้วยเงินบริ สุทธิ์ จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดิน
ชมความงามโดยรอบเมืองหรื อจะเลื อกซื้ อของฝากจาพวก ผ้าคลุ มไหล่ งานไม้ต่างๆ ตุ๊กตามาทรอสก้า ซึ่ งมีตน้
กาเนิดที่เมืองซาร์ กอสแห่งนี้ และถือเป็ นอีกหนึ่งของฝากจากรัสเซี ยที่พลาดไม่ได้
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับกรุ งมอสโคว นาท่าน ช้ อปปิ้ งของฝำก ของทีร่ ะลึกทีต่ ลำดอิสไมโลโวเครมลิน โดย
ถื อเป็ นแหล่ ง ท่ องเที่ ยวที่ ส าคัญ อี ก แห่ งหนึ่ งของกรุ งมอสโคว
ตลาดแห่ งนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของเส้ นทางการค้าที่ สาคัญและเป็ น
ศู น ย์รวมของช่ างฝี มื อ จานวนมาก มี ร้านค้า และการจัดแสดง
จาหน่ายสิ นค้าตามรายทาง เต็มไปด้วยร้านค้าขายของฝากของที่
ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และสิ นค้าอื่ น ๆ อีกมากมาย อิสระ
ให้ท่านได้ช้อปปิ้ งเดิ นเล่ น ท่ านจะได้สนุ กสนานกับ การเลื อก
ซื้ อสิ นค้าพร้อมต่อรองราคากับพ่อค้าแม่คา้ ชาวรัสเซี ยอัธยาศัยดี
ได้เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านชมความงามของกรุ งมอสโควโดยการล่ องเรื อในแม่ น้ำมอสควำ
ซึ่ ง ถื อได้ว่าเป็ นแม่ น้ าสายหลัก ที่ ไ หลผ่านกรุ ง มอสโควผ่านชมความงามของ
สถาปั ตยกรรมต่ าง ๆ ของสองฝั่ งแม่ น้ าที่ ป ระดับ ประดาตกแต่ งอย่างสวยงาม
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พกั (เตรี ยมแพ็คกระเป๋ าสาหรับออก
เดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์กในวันรุ่ งขึ้น)
พัก Vega Izmailovo Hotel , Delta Izmailovo Hotel หรื อเทียบเท่า
มอสโคว – เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – เสำอเล็กซำนเดอร์ – พระรำชวังฤดูหนำว
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็ วสู ง
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ด้วยรถไฟความเร็ วสู ง SAPSAN เที่ยวที่ 760A
คณะเดินทางถึ งนครเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก หรื อ เลนิ นกราดเดิม ที่สร้ างโดย
พระเจ้าปี เตอร์ มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่ งนี้ มีประวัติศาสตร์ ของ
การต่อสู ้ของชาวเมืองหลายครั้งและยังเป็ นอู่กาเนิ ดอานาจของการ ปฏิวตั ิ
รัสเซี ยที่สั่นสะเทือนไปทัว่ โลก เมืองนี้ถือได้วา่ เป็ นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่ ง
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หนึ่ งของโลกประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่ อมต่อกันด้วย แม่น้ า-ลาคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชิ นี
แห่งยุโรปเหนือ” นครแห่ งนี้ เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของรัสเซี ยมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่า
เป็ นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ จัตุรัสพระรำชวัง ซึ่ งเป็ นจัตุรัสหลัก
ของนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก เป็ นสถานที่ประกอบพิธีการต่าง
ๆที่ ส าคัญ รวมถึ ง เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ ข อง
รั ส เซี ย ด้วย ภายในบริ เวณยัง เป็ นที่ ต้ งั ของ เสำพระเจ้ ำอเล็ก
ซำนเดอร์ ที่ 1 สร้ างขึ้ นเพื่อเป็ นที่ ระลึ กถึ งคราวที่ ท าสงคราม
ชนะนโปเลี ยนแห่ งฝรั่ งเศส จากนั้นนาชมความยิ่งใหญ่ ของ
พระรำชวังฤดูหนำว HERMITAGE MUSEUM ที่ประกอบด้วย
ห้อง ต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซี ยของรัชกาลที่ 5
ของไทยในการเจริ ญสัมพันธไมตรี ไทย / รัสเซี ย พร้อมทั้งทรงร่ วมฉายพระฉายาลักษณ์กบั พระเจ้าซาร์ นิโคลัสที่ 2
ของรัสเซี ยอีกด้วย ปั จจุบนั พระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์เฮอร์ มิเทจที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ าค่า ของโลก
กว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปี กัสโซ,แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็ น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั
พัก MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL ,PARK INN HOTEL BY RADISSON หรื อเทียบเท่า
พุชกิน้ – พระรำชวังแคทเธอรีน – ปี เตอร์ ฮอฟ – วังฤดูร้อนเปโตรควำเรสต์
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน้ ตั้งอยูท่ างใต้ของเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก เป็ นเมืองที่มีความสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรม
เก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี จากนั้นนาท่านเข้าชม “พระรำชวังแคทเธอรีน” ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงาม
แห่ งหนึ่ งในรัสเซี ย ด้วยสถาปั ตยกรรมผสมผสานโดยนาเอาความโดดเด่นของศิลปะ แบบรัสเซี ยและศิลปะแบบ
บารอคมารวมกัน ตัวอาคารทาสี ฟ้าสดใส มีหลังคารู ปโดมสี ทองสุ กปลัง่ ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ นับ
ร้อย โดยเฉพาะห้องอาพัน (แอมเบอร์ รูม) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่ มรื่ นงดงาม
ในสไตล์ฝรั่งเศส หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองปี เตอร์ ฮอฟ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ “พระรำชวังฤดูร้อนเปโตรควำเรสต์ ” ที่สร้ างขึ้นใน
สมั ย พระเจ้า ปี เตอร์ ม หาราช พระต าหนั ก ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น
RUSSIA VERSILLES เป็ นพระราชวังที่ ง ดงามโดดเด่ น ด้ว ย
อุทยานน้ าพุที่พวยพุ่งมาจากรู ปปั้ นสี ทอง และที่ต่าง ๆ มากกว่า
100 แห่ ง ด้วยสถาปั ตยกรรมยุค ทอง ท่ านจะตื่ นตาตื่ นใจ กับ
ประติมากรรม ที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายใน
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พระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคาอร่ ามเรื องพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่ วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ าพุอนั ตระการตาสวยงามไม่
แพ้พระราชวังแวร์ ซายในฝรั่งเศส
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั
พัก MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL ,PARK INN HOTEL BY RADISSON หรื อเทียบเท่า
อนุสำวรีย์พระเจ้ ำปี เตอร์ – วิหำรเซนต์ ไอแซค – วิหำรหยดเลือด – ป้ อมปี เตอร&พอล – เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – กรุ งเทพ
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม อนุสำวรีย์พระเจ้ ำปี เตอร์ มหำรำช เป็ นอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งแรกของรัสเซี ย ที่พระนางแคทเธอรี นที่ 2 ดาริ ให้
สร้ างขึ้นเพื่อเฉลิ มพระเกี ยรติแด่พระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ผูส้ ร้ างเมืองเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก โดยมีตวั อักษรภาษาลาติน
และภาษารัสเซี ยสลักอยู่ที่ฐานข้อความว่า "แด่พ ระเจ้าปี เตอร์ ที่ 1 จากพระราชิ นีแคทเธอรี นที่ 2 สิ งหาคม ค.ศ.
1782" น าท่ า นชม มหำวิห ำรเซนต์ ไ อแซค ซึ่ งเป็ นวิ ห ารที่ มี
ความหรู หราโดยจะเห็นได้จากเสาหิ นแกรนิตสี น้ าตาลทองรวม
ทั้งสิ้ นประมาณ 48 ต้น น้ าหนักต้นละ 114 ตัน สู งไม่ต่ากว่า 20
เมตรเป็ นเสาหิ นทั้งแท่ง โดยมีเสาหิ นที่หายากอื่นๆอีกมาก เช่น
มาลาไคต์ เสาหิ นสี เขียว (MALACHITE) และลาปิ ส เสาหิ นสี
น้ าเงิ น (LAPIS) วิห ารแห่ ง นี้ ถื อได้ว่า เป็ นวิห ารที่ มี โดมใหญ่
เป็ น อั น ดั บ 4 ของโล ก รองจาก Santa Marie Dei Fiori in
Floence , St. Pual in London and St. Peter In Rome ซึ่ ง เป็ น
โบสถ์ที่ มี โดมใหญ่ ที่ สุ ด ยอดโดมทาด้วยทองคาแผ่นหนัก ถึ ง 100 กิ โลกรั ม วิหารเซนต์ไอแซคแห่ งนี้ นับ ว่ามี
ผูส้ ร้างมากถึง 400,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส August de montferrand ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 40
ปี จากนั้นนาท่านชม วิหำรหยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึ กถึ งพระเจ้า
ซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ชมความงดงามของโบสถ์น้ ี และที่ มาของคาว่า“โบสถ์หยดเลื อด” รู ปร่ างและลักษณะ
ภายนอกของโบสถ์แห่งนี้น้ นั จาลองมาจากมหาวิหารเซนต์บาซิ ลในมอสโคว
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังมื้ออาหารนาท่านเข้าชม “ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล” ซึ่ งในอดีตเคยใช้เป็ นที่คุมขังของนักโทษทางการเมือง เป็ น
ป้ อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ปั จจุบนั ใช้เป็ นสุ สานที่เก็บพระศพของสมาชิ กในราชวงศ์
โรมานอฟทุกพระองค์ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ Outlet Village Pulkovo อิสระให้ท่านเลือกซื้ อของที่เอาท์เล็ตซึ่ งรวม
ร้ านค้าแบรนด์ ชื่ อดังมากกว่า 40 ร้ านค้า อาทิ เช่ น ADIDAS, BOSS, FURLA, GUESS, LACOSTE, NIKE, PUMA,
TOMMY HILFIGER, VASSA&CO, SAMSONITE ฯลฯ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
คณะออกเดิ นทางสู่ กรุ งเทพมหานครโดยเที่ ยวบิ น QR280/QR834 (1725-2325/0205-1240) แวะเปลี่ ยนเครื่ องที่
กรุ งโดฮาประเทศการ์ตา้ (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
กรุ งเทพฯ

12.40 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ขอบคุณท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร

รั ส เซี ย มอสโคว เซนต์ ปี เตอร์ สเบิ ร์ ก 8 วั น 5 คื น

QATAR AIRWAYS
อัตรำค่ ำบริกำร

พักห้องคู่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

วันที่ 22 – 29 กันยำยน
วันที่ 2 – 9 ตุลำคม
วันที่ 20 – 27 ตุลำคม (วันปิ ยมหำรำช)
วันที่ 28 ตุลำคม – 4 พฤศจิกำยน (กลับไฟล์ 23.20 น.ถึงไทย 19.20 น.)
วันที่ 20 – 27 พฤศจิกำยน
วันที่ 24 พฤศจิกำยน – 1 ธันวำคม
วันที่ 3 – 10 ธันวำคม (วันพ่อแห่ งชำติ และ วันรัฐธรรมนูญ)

54,800
54,800
54,800
54,500
53,500
53,500
54,500

5,900
5,900
5,900
5,900
5,400
5,400
5,900

** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่ นหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บภำษีนำ้ มันและภำษีสนำมบินเพิม่ เติม **
** โรงแรมใน ไม่ อนุญำตให้ เด็กอำยุมำกกว่ ำ 6 ปี ขึน้ ไป เข้ ำพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
** รู ปภำพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรตกแต่ งเพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น **
***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงรำคำกรณีผ้ รู ่ วม เดินทำงน้ อยกว่ ำ 20 ท่ำน***
สำหรั บท่ ำนที่เป็ นมุสลิม , ทำนมังสวิรัติ , ไม่ ทำนหมู , ไม่ ทำนเนื้อ , ไม่ ทำนไก่ , ไม่ ทำนปลำ โปรดแจ้ งล่ วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย 2
สั ปดำห์
***หมำยเหตุข้อสำคัญทีท่ ่ ำนควรทรำบ***
1.)ในการยืน่ วีซ่า ทางบริ ษทั จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็ นผูก้ าหนดวันและเวลาให้เข้าไปยืน่ วีซ่า เป็ นการ
ยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยืน่ วีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่ งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยูใ่ นรายการทัวร์แล้ว
2) ในกรณีที่ท่ำนไม่ สำมำรถมำยื่นวีซ่ำตำมวันทีบ่ ริษัทแจ้ งไว้ ทำให้ วันยื่นวีซ่ำเหลือน้ อยกว่ำ 15 วันก่อนกำรเดินทำง ท่ ำนจะต้ อง
จ่ ำยเงินค่ ำวีซ่ำเพิ่มท่ำนละ 2,600 บำท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจานวนนี้ ท่านสามารถจ่ายเงินที่ตวั แทนยื่นวีซ่าด้วย
ตัวท่านเองในวันที่ท่านยืน่ วีซ่า

อัตรำนีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ ะบุวนั เดินทำงไปและกลับพร้ อมคณะ (น้ าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า
(โรงแรมส่ วนใหญ่ จะไม่ มีเครื่ องปรับอำกำศ
เนื่องจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มีอำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึน้ หลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ ำพักตรงกับช่ วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์ หรื อกำรประชุ มต่ ำงๆ อันเป็ นผลทำให้ ต้องมีกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าตัว๋ รถไฟความเร็ วสู ง SAPAN ( ชั้นสอง)
9) ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เหตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่ ำนใดต้ องกำรซื้ อประกันสุ ขภำพเพิ่มเติมโปรดติดต่ อบริ ษัท
ทัวร์
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องกำรใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่าน้ าหนักส่ วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสำยกำรบิน)
5) ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ 24 USD
6) ค่ ำทิปพนักงำนขับรถและไกด์ ท้องถิ่น 36 USD
***กรุ ณำพิจำรณำเงื่อนไขต่ ำงๆ และเงื่อนไขกำรยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่ อนท่ ำนทำกำรจองทัวร์ ***
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
• กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดิ นทาง พร้ อมชาระงวดแรก 20,000 บาท ส่ วนที่เหลือชำระทันทีหรื อก่ อน
กำรเดินทำงไม่ น้อยกว่ำ 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ20,000
บาท)
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
• กรณี ยกเลิ กกะทันหันก่อนการเดิ นทางไม่เกิ น 10 วัน เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ

• กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ บริ ษทั ระบุ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
• ทำงบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ กำรบริ กำร ที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้ นท่ ำนควรจะให้ กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่อนทีจ่ ะสำรองยำนพำหนะ
หมำยเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถ
ติด ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์สูงสุ ดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ ต,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เมื่อท่ ำนได้ ทำกำรจอง ทัวร์ องั กฤษ กับ ไทยฟลำย ทรำเวล จำกัด จำกนั้น เจ้ ำหน้ ำทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรำยละเอียดกำรชำระเงินโทร 02-7138992 ท่ ำนสำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์ จองได้ ตลอดเวลำทำกำรค่ ะ

