#15243 ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน
จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน วิหารเซนตซาเวียร บิน TG

ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังปเต
อรฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนตไอแซค โบสถหยดเลือด ปอมป
เตอรแอนดพอล พระราชวังนิโคลัส นั่งรถไฟตูนอนระดับ First Class สถานีรถไฟ
ใตดินกรุงมอสโคว

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานโดโมเดโดโว

2

รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปีเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอร
มิเทจ - ยา นถนนเนฟสกี้









โรงแรม



Delta หรือ
เทียบเทา



Park Inn
Pribaltiyskaya
หรือเทียบเทา

3

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปี เตอรฮอฟ) - พุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน







Park Inn
Pribaltiyskaya
หรือเทียบเทา

4

มหาวิหารเซนตไอแซค - โบสถหยดเลือด - พิพิธภัณทเรือรบออโรรา - ป อมปี เตอรและ
ปอล - รา นชอปปิ ้ง Galeria Krakowska - พระราชวังนิโคลัส - ระบํา รัสเซีย - รถไฟ
ความเร็วสูง Sapsan







รถไฟตูนอนระ
ดับเฟิ รสคลาส

5

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - มอสโคว - พระราชวังเครมลิน - จตุรัสวิหาร / ฮีโรสแคว โบสถอันนันซิเอชั่น - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน - โบสถอัสสัมชัญมอส
โคว - ปื นใหญพระเจา ซาร - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอ
นาฬิ กาซาวิเออร - หา งกุม - การแสดงละครสัตวเซอรคัส







Delta หรือ
เทียบเทา

ถนนอารบัต - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สนามกีฬาเลนิน - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) ทา อากาศยานโดโมเดโดโว







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

6
7

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65

฿54,900

฿54,900

฿54,900

฿9,900

13 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66

฿53,900

฿53,900

฿53,900

฿5,900

29 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66

฿54,900

฿54,900

฿54,900

฿5,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว
เชา
11.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4 เคาน เตอร H,J สายการบินไทย
โดยมีเจาหน าที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
บาย
14.00 น. ออกเดินทางตอสก
ู รุงมอสโคว โดยสายการบินไทย TG 974
คํ่า
20.20 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
***คณะออกเดินทางวันที่ 02-08, 06-12,13-19 พ.ค., 08-14, 24-30 มิ.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 19.45 น.***
จากนั ้นนํ าทานเดินทางเขาสูที่พัก
พักที่ Delta หรือเทียบเทา



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

บาย

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานนานาชาติที่ต ั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉี ยงใตของกรุงมอสโคว ที่นี่เป็ นหนึ่ งในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในประเทศรัสเซีย

 Delta หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

คณะออกเดินทางวันที่ 02-08, 06-12,13-19 พ.ค., 08-14, 24-30 มิ.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 19.45 น.
ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปเตอรสเบิรก - พระราชวัง
ฤดูหนาว - พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - ยานถนนเนฟสกี้
เชา
รับประทานอาหารเชา
นํ าทานเดินทางสูสถานี รถไฟเพื่อเดินทางสูเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก (St.petersburg)
การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานี รถไฟ มีระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทานจําเป็ น
ตองลากกระเป าเดินทางดวยตัวทานเอง เพื่อป องกันกระเป าที่อาจจะสูญหายได
ขึ้น รถไฟ SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสูนครเซนทปีเตอรเบิรก (ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)
ถึง นครเซนทปีเตอรเบิรก โดยสวัสดิภาพ นํ าชมความงดงามของนครเซ็นตปีเตอรสเบิรก (St. Petersburg) ที่สราง โดย
พระเจาปี เตอรมหาราชเมื่อปี ค.ศ.1703 ไดรับฉายาวา“ราชินีแหงยุโรปเหนื อ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าชมความยิ่งใหญของ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหง
นี้ เคยใชเป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซียปั จจุบันพระราชวังนี้ ได
ถูกใชเป็ น
เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพ
เขียนของจิต รกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปี กัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุด
และใหญที่สุดของโลกแหงหนึ่ ง
นํ าทานตอไปยัง ถนนชอปปิ งเนฟสกี้ (Nevsky Prospect) โดยชื่อถนนนั ้นไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เป็ นถนนยานการคา
สายหลักในเซนทปีเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิ ดเป็ นของที่ระลึก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารพื้นเมือง
พักที่ Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร

รถไฟความเร็วสูง Sapsan
ซับซานเพิ่งเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปี เตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

เซนตปเตอรสเบิรก
เป็ นเมืองที่ใหญเป็ นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั ้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็ นเมืองที่ทันสมัยที่สุด
ในรัสเซีย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังฤดูหนาว
เป็ นพระราชวังที่ประกอบดวยหองตางๆ กวา 1,050 หอง สถานที่แหงนี้ เคยใชเป็ นที่
รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย /
รัสเซีย พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ของรัสเซีย
อีกดวย

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ
เป็ นพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรมในเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย ไดช่ อ
ื วาเป็ น
พิพิธภัณฑศิลปะที่ใหญเป็ นอันดับสองของโลก กอตั้งขึ้นในปี 1764 โดยพระราชโอการ
จากจักรพรรดินีแคทเธอรีนมหาราช ปั จจุบันภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงงานศิลปะ
ตางๆ มากกวาลานรายการในแตละสวนของพื้นที่

ยานถนนเนฟสกี้
เป็ นยานถนนเกาแกที่เกิดขึ้นในปี 1710 ในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช โดยมีความยาว
4.5 กิโลเมตร เริ่มตนที่หน าพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานี รถไฟมอสโก จุดเดนอยู
ที่สถาปั ต ยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยูสองขางทาง ปั จจุบันเป็ นถนนสาย
หลักของเซนตปีเตอรสเบิรก ซึ่งเป็ นทั้งยานการคา ยานที่อยูอาศัย ที่ต ั้งของพระราชวัง โรง
ละคร โรงแรม และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกมากมาย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพื้นเมือง
 Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานี รถไฟ มีระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทานจําเป็ น
ตองลากกระเป าเดินทางดวยตัวทานเอง เพื่อป องกันกระเป าที่อาจจะสูญหายได

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอรฮอฟ) - พุ
ชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าเดินทางสูเมืองปี เตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็ นที่ต ั้งของ พระราชวังฤดูรอน เปโตรดวาเรสต (Peterhof Palace) ที่สราง
ขึ้นในสมัยพระเจาปี เตอร มหาราช พระตําหนั กที่ไดช่ อ
ื วาเป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยาน
นํ้ าพุที่พวยพุงมาจากรูปปั้ นสีทองและที่ต างๆ มากกวา 100 แหง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนี้ เป็ นที่ประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมี
เหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิ โคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถ ูกควบคุมตัวจากกลุมของ
คณะปฏิวัต ิ ซึ่งกลายเป็ นประวัต ิศาสตรหน าสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ โรมานอฟที่ยาวนานกวา 200 ปี
เขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปั ต ยกรรมผสม
ผสานโดยนํ าเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟาสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายใน
ประกอบดวยหองหับตางๆนั บรอยโดยเฉพาะหองอําพัน (Amber Room) ที่ทุกทานจะตองประทับใจ
่

่

้

้

อิสระใหทานเดิน ชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส หรือชอปปิ้ งสินคาพื้นเมืองไดต ามอัธยาศัย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอร…
ที่นี่ถ ูกสรางโดยหวังจะใหพระราชวังนี้ มีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซาย ในฝรั่งเศส
เพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย และรวบรวมสถาปนิ กและชางฝี มือจาก
ประเทศตางๆ มากมาย สิ่งกอสรางและ สถาปั ต ยกรรมที่ต กแตงดวยสถาปั ต ยกรรมแบบ
บาร็อคและนี โอคลาสิค ที่ใชประดับประดาหองหับตางๆ ดานหน าของพระราชวังหันออกสู
อาวฟิ นแลนด มีนํ้าพุ บอนํ้ า แจกัน อาง และรูปปั้ นสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พุชกิ้น
เมือง Tsarskoye Selo หรือเมืองพุชกิ้น (Pushkin) เป็ นเมืองที่ประทับในฤดูรอนของ
ราชวงศที่สําคัญเมืองหนึ่ ง และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917
พระเจานิ โคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถ ูกควบคุมตัวจากกลุมของคณะปฏิวัต ิ ซึ่ง
กลายเป็ นประวัต ิศาสตรหน าสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศโรมานอฟที่ยาวนานกวา
200 ปี โดยในปั จจุบัน พุชกิ้นเป็ นเมืองยอยที่อยูในเขตการปกครองของนครเซนตปีเต
อรสเบิรก

พระราชวังแคทเธอรีน
เดิมเป็ นพระราชวังที่พระเจาปี เตอรมหาราชที่ทรงสรางไวสําหรับพระนางแคทเธอรีนที่ 1
เพื่อใชพักผอนในฤดูรอน และไดต กแตงใหมหลายครั้ง การตกแตงพระราชวังใหมใน
แตละครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผูเป็ นเจาของในแตละยุค ซึ่งจาก
การตกแตงที่ผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบใหมที่เรียกวา “รัสเซี่ยนบาโรค” ที่หรูหรา
ออนชอย และงดงามดังเชนในปั จจุบัน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Park Inn Pribaltiyskaya หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

มหาวิหารเซนตไอแซค - โบสถหยดเลือด - เรือรบหลวงออโรรา
- ปอมปเตอรและปอล - รานชอปปง Galeria Krakowska พระราชวังนิโคลัส - ระบํารัสเซีย - รถไฟความเร็วสูง Sapsan
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าเขาชม มหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญเป็ นลําดับ 4
ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิส
์ ิทธิแ์ หงนี้ เป็ นที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก
เนื่ องจากครั้งหนึ่ งตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง
่

้

่

่

นํ าทานเขาชมโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2
ถูกลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพื่อเป็ นอนุสรณแดพระบิดา
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานถายรูปกับพิพิธภัณทเรือรบออโรรา (Aurora Museum) เรือประวัต ิศาสตร-ของรัสเซียที่ ที่มีประวัต ิยาวนานรวมถึง
การผานชวงการปฏิวัต ิการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบคอมมิวนิ สตในปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี
ค.ศ. 1941-1945 ดวย
จากนั ้นนํ าเขาชมป อมปี เตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีต เคยใชเป็ นที่คุมขังนั กโทษทางการเมือง
เป็ นป อมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปีเตอรสเบิรก ปั จจุบันใชเป็ นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมา
นอฟทุกพระองค
หลังจากนั ้นนํ าทานเดินทางสู หาง Galeria ใหเวลาทานไดอิสระชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน ADIDAS ,
LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS , INCANTO และอื่นๆอีกมากมาย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
จากนั ้น ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิ โคลัส (Nicholas Palace) ที่มีช่ อ
ื เสียงในการแสดง การ
เตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในชวงพักการแสดงมี
บริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา เป็ นตน
นํ าทานเดินทางสู สถานี รถไฟ เพื่อเดินทางสูกรุงมอสโคว (Moscow)
นํ าทานนั่ งรถไฟจากนครเซนทปีเตอรเบิรกสูกรุงมอสโควดวย รถไฟตูนอนระดับเฟิ รสคลาส (First class)
การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานี รถไฟ มีระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทานจําเป็ น
ตองลากกระเป าเดินทางดวยตัวทานเอง เพื่อป องกันกระเป าที่อาจจะสูญหายได



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มหาวิหารเซนตไอแซค
มหาวิหารนี้ สรางขึ้นในปี 1712 โดยมีโดมทองเป็ นเอกลักษณ ในอดีต มหาวิวิหารเซนตไอ
แซคเป็ นเพียงโบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเป็ นโบสถหิน และถูกสรางใหม
อยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี ปั จจุบันที่
นี่ ไดรับการยกยองใหเป็ นมหาวิหารทรงโดมที่ใหญเป็ นอันดับ 3 ที่งดงามที่สุดในโลก

โบสถหยดเลือด
โบสถนี้ถ ูกสรางเพื่อเป็ นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 2 ผูประกาศเลิกทาส แต
ถูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหนึ่ งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน
ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็ นโบสถหยดเลือดมาจนถึง
ทุกวันนี้ ปี พ.ศ. 2534 จึงเปลี่ยนชื่อกลับเป็ นเซนตปีเตอรสเบิรก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณทเรือรบออโรรา
เรือรัสเซียนาวี ไดช่ อ
ื วาเป็ นเรือรบที่เกาแกที่สุดในรัสเซีย โดยเป็ นเรือลาดตระเวนที่รับใช
ชาวรัสเซียมายาวนาน ตั้งแตครั้งสงครามรัสเซียกับญี่ปุนในปี ค.ศ. 1904 -1905 เคยรวม
รบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึงใชยิงปื นเป็ นสัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดู
หนาวที่เซ็นตปีเตอรสเบิรก ในการปฏิวัต ิสังคมนิ ยมที่นาโดยเลนิ น เมื่อปี ค.ศ.1917 และ

่

่

่

ยังเป็ นเรือที่โดยสารซารนิโคลัสที่ 2 พรอมราชนิ กุลคนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษก
รัชกาลที่ 6 ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบันเรือออโรราไดปลดประจาการกลายเป็ นพิพิธภัณฑลอย
นํ้ า

ปอมปเตอรและปอล
ป อมนี้ สรางขึ้นในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช เป็ นสิ่งแรกที่สรางในเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรกโดยมีความสูง 122.5 เมตร ซึ่งเป็ นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง จุดประสงคในการ
สรางเพื่อป องกันการรุกรานจากศัต รู ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑที่ใชฝังหลุมพระศพของ
พระเจาปี เตอรมหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ และสวนหนึ่ งยังใช
เป็ นโรงงานผลิต เหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย

รานชอปปง Galeria Krakowska
เป็ นแหลงชอปปิ้ งสัมผัสชีวิต ความเป็ นอยูหรือ Lifestyle ของคนรุนใหมในเมืองคราคูฟ



พระราชวังนิโคลัส

คํ่า

สรางขึ้นเพื่อใชเป็ นที่ประทับของ Grand Duke Nikoley โอรสของพระเจานิ โคลัสที่ 1
ปั จจุบันเป็ นสถานที่จัดแสดงศิลปะพื้นเมืองที่มีกวา 100 ชนชาติของรัสเซีย โดยมีความ
พิเศษคือระหวางพักการแสดง จะเสิรฟวอดกาและเรดคารเวียรอาหารขึ้นชื่อของรัสเซียใหผู
เขาชมรับประทาน

ระบํารัสเซีย
ระบําพื้นบาน ซึ่งรวบรวบวัฒนธรรมทั้งหมดของรัสเซียมากกวาที่ทานจะจินตนาการได
ประกอบไปดวยนั กแสดงกวา 50 ชีวิต และเสื้อผากวา 300 ชุด Russian National
Show Kostroma เป็ นการเลาเรื่องราวของประเทศรัสเซียตั้งแตสมัยกอนจะรวบรวมเป็ น
ประเทศ เป็ นปึ กแผน ดําเนิ นมาจนยุคปั จจุบัน นี่ คือการสื่อสารทางประวัต ิศาสตรและ
วัฒนธรรมดวยการถายทอดออกมาอยางทัน สมัยดวยแสง สี เสียงที่สมบูรณแบบมาก
ที่สุด

รถไฟความเร็วสูง Sapsan
ซับซานเพิ่งเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปี เตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

 รถไฟตูนอนระดับเฟิ รสคลาส



หมายเหตุ

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานี รถไฟ มีระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทานจําเป็ น
ตองลากกระเป าเดินทางดวยตัวทานเอง เพื่อป องกันกระเป าที่อาจจะสูญหายได

วันที่ 5



กิจกรรม

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - มอสโคว - พระราชวังเครมลิน
- จตุรัสวิหาร / ฮีโรสแคว - โบสถอันนันซิเอชั่น - โบสถอารคแอ
นเจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ปน
ใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหาร
เซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - หางกุม - การแสดงละคร
สัตวเซอรคัส
เชา
อิสระอาหารเชาตามอัธยาศัย
นํ าทานชมสถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปั ต ยกรรมการ
ตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็ นผูนําสหภาพ
โซเวียต ลักษณะของสถาปั ต ยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานี นั้นเป็ นลักษณะของ Monumental art
นํ าทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา
และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป
นํ าทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่ง
พระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปีเตอรสเบิรก ปั จจุบันเป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ
นํ าทานสู จัต ุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนั นซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุก
พระองคจากนั ้นชมระฆังพระเจาซารสรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนํ าไปติดบน
หอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก
ชม ปื นใหญพระเจาซาร ที่มีความตองการสรางปื นใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนั ก 40 ตัน
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน)
นํ าเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็ นพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมของ
เจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปั จจุบันเป็ นสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14
ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัต ิของพระเจาแผนดินที่
สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าชมจัต ุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัต ิศาสตรของรัสเซียไมวาจะ
เป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันสถานที่แหงนี้ ใชจัดงาน
ในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปี ใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
บริเวณโดยรอบของจัต ุรัสแดงเป็ นที่ต ั้ง ของกลุมสถาปั ต ยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil’s
Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย
Postnik Yakovlev
ชม หอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนป อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ้ าหนั ก 20
ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สตนํามาประดับ ไวเมื่อปี ค.ศ.1995
ชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปี ค.ศ.1895 จําหน ายสินคา
จําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้ าหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิ น ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสี
แดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นํ าทานชมการแสดงละครสัต ว (Circus) เป็ นการแสดงของสัต วแสนรูที่ ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้ง
มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนั กแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเป็ น 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15
นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ ยังมีบริการถายรูปกับสัต วต างๆ และมีของที่ระลึกดวย
่

้

์

กรณีละครสัต วงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหน า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงืน
1,000 บาท
พักที่ Delta หรือเทียบเทา



เชา

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว
สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็ นสถานี รถไฟฟ าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานี จะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สถานี รถไฟใตดินไดกลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง ใน
ปั จจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถ ึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวทั้งหมด 260
ก.ม.

มอสโคว
เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

พระราชวังเครมลิน
ตั้งอยูที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนิ นเขาริมฝั่ งแมนํ้ามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และป อมปราการ ซึ่งในอดีต เป็ นที่ประทับของพระเจาซารกษัต ริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

จตุรัสวิหาร / ฮีโรสแคว
Cathedral Square จะเห็นโบสถสไตล คริสเตียน ออโทดอก-รัสเซี่ยน ติด ๆ กับ
Cathedral Square เป็ นวังหลัก The Great Kremlin Palace กอสรางในยุคหลัง อายุ
รอยกวาปี ภายในมีหองหรู ๆ มากมาย Cathedral Square ตรงกลางเป็ น Great BellTower อายุ 500 ปี ทางขวาคือ Cathedral of Archangel Michael ศิลปจากยุคเรเน
ซองผสมโดมหัวหอมสไตลรัสเซี่ยนอายุ 500 ปี เป็ นที่เก็บพระศพยของซารและราชวงศ
47 พระองค รวมถึงซารอีวานจอมโหด, ซารในราชวงศโรมานอฟ

โบสถอันนันซิเอชั่น
เป็ นหนึ่ งในสถานที่สําคัญที่ต ั้งอยูบริเวณจัต ุรัสแดง ที่นี่เคยเป็ นวิหารสวนพระองคที่ใช
สําหรับงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระเจาอีวานที่ 3 มหาราชหรือของกษัต ริยของ
รัสเซีย

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล
เป็ นคริสตจักร ออรโธดอก ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึ้นระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิ กชาวอิต าเลียน

หอระฆังอีวาน
เป็ นหอระฆังที่สรางขึ้นจากหิน สูงที่สุดในหมูต ึก Kremlin สรางขึ้นมาเพื่อโบสถในระแว
กนั ้นไมมีหอระฆังเป็ นของตัวเอง โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิ คชาวอิต าลี่

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว
เป็ นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียที่สรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ที่นี่ถ ือไดวาเป็ นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกที่ช่ อ
ื
วาพระเจาอีวานที่ 3 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิต าลีช่ อ
ื Aristotele Fioravanti นอกจาก
นี้ ยังเป็ นสถานที่ฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

ปนใหญพระเจาซาร
เป็ นปื นใหญที่หลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษที่ 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซึ่งมีอาชีพเป็ นชางหลอที่เกงที่สุดในยุคนั ้น ทําการออกแบบอาวุธชนิ ดนี้ โดย
ใหออกแบบปื นที่ใหญที่สุดในโลก

พิพิธภัณฑอารเมอรี่
ที่นี่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑนี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัต ิลํ้าคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องป องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัต ิยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสแดง
เป็ นจัต ุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัต ุรัสแดงอาจถือไดวาเป็ นจัต ุรัสกลางกรุงมอสโก
และทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออกจากจัต ุรัสแดงแหงนี้ ชื่อ
จัต ุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัต ุรัส มาจากสีของคอมมิวนิ สต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั ้นที่เป็ นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัต ุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซึ่งใน
ภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา สวยงาม

วิหารเซนตบาซิล
เป็ นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูที่จัต ุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนื อพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งนี้ ทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็ นปึ กแผน จึงสรางมหาวิหารแหงนี้ ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

หอนาฬิกาซาวิเออร
หอนี้ ต ั้งอยูบนป อมสปาสสกายา มียอดเป็ นนาฬิกาที่เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ที่ทํามาจากทับทิมนํ้ าหนั ก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก
๊ เบนที่ลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนนี้ นาฬิกาเรือนนี้ เดินไมคอยจะตรงเทาไรนั ก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนป อมนี้ ถ ูกใชเป็ นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว

หางกุม
หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิ ด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานที่หนึ่ งที่มีสถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองนี้ มีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิ ดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปิ้ งถึง 200 รานคาดวยกัน



การแสดงละครสัตวเซอรคัส

คํ่า

ละครสัต วรัสเซียมีช่ อ
ื เสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัต วไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนั กแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัต วของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ

 Delta หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

กรณีละครสัต วงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหน า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงืน
1,000 บาท
หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

วันที่ 6


กิจกรรม

ถนนอารบัต - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สนามกีฬาเลนิน - ส
แปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั ้นนํ าทานสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน
รานคาของที่ระลึก รานนั่ งเลน รานอาหารมากมาย และยังมีศิลปิ นมานั่ งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปิ นเลนดนตรีเปิ ด
หมวกอีกดวย
นํ าชมวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพดานใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุด
ในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใช
เวลากอสรางนานถึง 45 ปี
นํ าทาน ถายรูปภายนอกกับสนามกีฬาเลนิ นหรือสนามกีฬาลุซนี กี้ (Luzhniki Stadium) สนามกีฬาระดับความจุ 80,000
ที่นั่งที่ใชเป็ นที่จัดพิธีเปิ ดการแขงขันฟุต บอลโลก 2016
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าเดินทางสู เนิ นเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเป็ นจํานวนมากที่
้

ทานสามารถเลือกซื้อและตอรองราคาไดดวย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร อาหารจีน
19.00 น. สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางสส
ู นามบิน
22.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยสายการบินไทย TG 975
***คณะเดินทางวันที่ 06-11, 08-13, 11-16 เม.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 18.25 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.30+1 น.
โดยจะไมมีบริการอาหารคํ่า***



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ถนนอารบัต
เป็ นถนนเสนเกาแกเสนหนึ่ งของกรุงมอสโคว ถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 ใน
ประวัต ิเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหนึ่ งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่
16 ในรัชสมัยกษัต ริยอีวานจอมโหด ถนนสายนี้ เป็ นที่อยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็ นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม นั่ นก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต
กระทั่งปี 1985 ถนนอารบัต ไดกลายเป็ นถนนคนเดิน และเป็ นถนนที่ใครๆ ก็รูจักและ
คึกคักที่สุด เพราะเป็ นแหลงชุมนุมศิลปิ น จิต รกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอื่นๆ

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร
วิหารนี้ สรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุต าแดพระเป็ นเจาที่ทรงชวยปกป องรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปั จจุบันวิหารนี้ ใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

สนามกีฬาเลนิน
สนามกีฬาเลนิ นหรือสนามกีฬาลุซนี กี้ (Luzhniki Stadium) สนามกีฬาระดับความจุ
80,000 ที่นั่งที่ใชเป็ นที่จัดพิธีเปิ ดการแขงขันฟุต บอลโลก 2016 สนามแหงนี้ เคยเป็ นสวน
หนึ่ งของการแขงขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูรอน 1980 และปั จจุบันยังเป็ นสนามฟุต บอลของ
สโมสรฟุต บอลชื่อดังในรัสเซีย คือ พีเอฟซี ซีเอสเคเอ มอสโก และสโมสรฟุต บอลสปารต ัก
มอสโก โดยสนามแหงนี้ มีระดับ 4 ดาว



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
มีอีกชื่อเรียกวาเนิ นเขานกกระจอก เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด ปั จจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็ นที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็ นจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเป็ นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว



คํ่า

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติที่ต ั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉี ยงใตของกรุงมอสโคว ที่นี่เป็ นหนึ่ งในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในประเทศรัสเซีย

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

วิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หามถายภาพดานใน
คณะเดินทางวันที่ 06-11, 08-13, 11-16 เม.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 18.25 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.30+1 น. โดย
จะไมมีบริการอาหารคํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
11.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอยางน อย
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

การชําระเงิน
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั ้น
สงสําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนั บจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหน าพาสปอรต ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัต โนมัต ิ
เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต อ จะตองไม
เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหน าที่)
คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัต ิเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต ั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5 ลานบาท]

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนี ยมการจัดทําหนั งสือเดินทาง
่

่

่ ่

้

คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนี ยมหนั งสือเดินทาง, คานํ้ าหนั กเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว, คากระเป าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เป็ นตน
คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
คาบริการยกกระเป าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
คาทิปพนั กงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36 USD)
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 USD)

วีซา
พาสปอรต ของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
การยื่นวีซาในแตละสถานทูต มีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหน าที่
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
อัต ราคาบริการนี้ ไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36 USD) และ คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 USD)
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมต ิดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็ น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมี
อางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง

คืนคาใชจายทั้งหมด

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

แจงยกเลิกน อยกวา 15 วันกอนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนี ยมวีซา
ตามที่ สถานทูต ฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ น
ื วีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)
่

คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
หากทานไมผานการอนุมัต ิวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

