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ตารางการเดินทาง
วันแรก
กรุงเทพ - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮลิ
(-/-/D/)
วันที่สอง
มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ ร่ ีแชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์
เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์
(B/L/D)
วันที่สาม มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว (B/L/D/)
วันที่ส่ ี
พระราชวังฤดูร้อนปี เตอร์ ฮอฟ-ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่ า-โบสถ์ หยดเลือด(B/L/D)
วันที่ห้า
SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล- GUM
(B/L/D)
วันที่หก
IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา
(B/L/-)
วันที่เจ็ด กรุงเทพ ฯ

วันแรก
07.30 น.
10.10 น.
15.55 น.

ค่า

วันที่สอง
เช้ า

กรุงเทพ - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

(-/-/D/)

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ประตู 2 ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย (TG) พบกับเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
 ออกเดินทาง สู่มอสโคว์ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG974
เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว์ (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
หลังผ่ านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
จากนันน
้ าท่านขึ ้นสู่ ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิล หรื อ เลนิน ฮิลส์ (SPARROW HILLS) หรื อ เนินเขานกกระจอก เป็ นบริ เวณที่
มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อ ยู่เบื ้องล่างได้ โดยทัง้ หมด จึงทาให้ เลนินผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขา
นกกระจอกแห่งนี ้เป็ นที่ตงบ้
ั ้ านพักของตน ปัจจุบนั พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยมอสโคว และเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ใน
มอสโคว ที่ครู่ ักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวให้ ความสนใจเป็ นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่ า

มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์
เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์
(B/L/D)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเข้ าชม พระราชวั ง เครมลิ น (Kremlin) สร้ างขึ น้ ในปี ค.ศ.1147 โดย
มกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้ าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสัง่ ให้ สร้ างเพื่อใช้ ป้องกันศัตรู ใน
อดีตเป็ นเพียงป้อมปราการไม้ ธรรมดา ที่เป็ นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อ
ของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้ า ปั จจุบนั พระราชวัง เครมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์
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เที่ยง

ค่า

และที่ตงสถานที
ั้
่สาคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิง่ ก่อสร้ างอื่นๆอีกมากมาย
จากนันเข้
้ าชม พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ ร่ ี แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริ เวณพระราชวังเครมลิน
พิพธิ ภัณฑ์นี ้เป็ นสถานที่เก็บสมบัตลิ ้าค่ากว่า 4,000 ชิ ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่ องป้องกันตัว หมวก เสื ้อเกราะที่ใช้ รบในสมรภูมิ
เครื่ อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่ องทรงของกษัตยิ ์พระเจ้ าซาร์ และซารี น่าซึ่งหาดูได้ ยากยิ่ง
จากนันชม
้ โบสถ์ อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สาคัญและใหญ่ที่สดุ ในเครมลิน โดยสร้ างทับลงบนโบสถ์ไม้
เก่าที่มีมาก่อนแล้ ว ใช้ ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้ อมปื นใหญ่ , หอระฆังพระเจ้ าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ ท่ ีใหญ่ ท่ ีสุด
ในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการเข้ าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่ านั น้ คือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั น้
กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมายอย่ างเคร่ งครัด)
จากนัน้ ชม โบสถ์ IVAN THE GREAT BELL-TOWER
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัย
พระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้ าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้ รอดพ้ น
จากสงครามนโปเลียน โดยใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 45 ปี แต่ตอ่ มาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนัน้ ได้ สงั่
ให้ ทบุ โบสถ์ทิ ้งเพื่อดัดแปลงเป็ นสระว่ายนา้ ที่ใหญ่ที่ สดุ ในโลกจนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริ ส เยลซิน ได้ อนุมตั ิให้ มีการ
ก่อสร้ างวิหารขึ ้นมาใหม่ด้วยเงินบริ จาคของคนทัง้ ประเทศ ซึ่งจาลองของเดิมได้ เกือบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ วิหารนีจ้ ึงกลับมายืนหยัดที่
เดิมอีกครัง้ โดยสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ และทาพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปั จจุบนั วิหารนีใ้ ช้ ในการประกอบพิธีกรรมสาคัญ
ระดับชาติของรัสเซีย
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดนิ กรุงมอสโคว (METRO) ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับความเหมาะสมในการรั บชมสถานี METRO ของการ
เดินทางวันนัน้ ๆ สถานีรถไฟใต้ ดนิ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้ รับการยก
ย่องจากทัว่ โลกว่าเป็ นสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินที่สวยที่สดุ ในโลก ซึ่งในแต่ละสถานี
จะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สถานีรถไฟใต้ ดินได้
กลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สดุ เพราะมีโครงสร้ างที่แข็งแรงรวมทัง้ การก่อสร้ างที่
ขุดลงลึกไปถึงใต้ ดนิ หลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็ นที่บญ
ั ชาการระหว่าง
สงครามอีกด้ วย ในปั จจุบันรถไฟใต้ ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานี
ด้ วยความยาวทังหมด
้
260 ก.ม.
จากนันให้
้ เวลาอิสระทุกท่านเดินช็อปปิ ง้ ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง ชื่อถนนนีป้ รากฏมาตังแต่
้ ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีต
เป็ นที่อยู่ของชนชัน้ ขุนนางและศิลปิ นที่มีผ้ อู ปุ ถัมภ์ตอ่ มาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็ นย่านที่พกั ของสมาชิกระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ นจิตรกร ร้ านขายของที่
ระลึก ร้ านกาแฟ ฯลฯ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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นาท่านชมเซอร์ คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ
อาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการ ถ่ายรูปกับสัตว์ตา่ งๆ จากนัน้ นาท่านกลับ
สูท่ ี่พกั ต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งด
หรื อ ชมการแสดงที่ YAR RESTAURANT )
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่ า
วันที่สาม
เช้ า

มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว (B/L/D/)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
........................... น. ออกเดินทางโดยรถไฟด่ วน SAPSAN EXPRESS TRAIN
จากมอสโคว์ ส่ ูเซ็นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้ าทัวร์ อีกครัง้ )

กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่มีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ ของทัง้ ประเทศรัสเซียและ
ไทย เนื่องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ เสด็จมาประทับที่นี่ ขณะเป็ น
พระราชอาคันตุกะของพระเจ้ าซาร์ ในคราวเสด็จประพาสยุโรป
ใน ค.ศ. 1897 หรื อ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งนีถ้ ือเป็ นหนึ่งใน
พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก มีห้องมากถึง 1,050
ห้ อง มากถึง 3 ล้ านชิ ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นภาพเขียน
(ภายในพระราชวั ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ ถ่ า ยรู ป ต้ อ งฝากไว้ ที่
เจ้ าหน้ าที่ รวมถึงสัมภาระขนาดใหญ่ด้วย)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่ า

ค่า
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วันที่สี่

เช้ า

เที่ยง

พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ-ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า - โบสถ์หยดเลือด
(B/L/D)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิน ทาง เข้ า ชมพระราชวั ง ฤดู ร้ อนปี เตอร์ ฮอฟ
PETERHOF มี อี กชื่ อ หนึ่ ง เรี ย กว่า PETRODVORETS
หรื อ เปโตรควาเรสต์ ตั ง้ อยู่ แ ทบชานเมื อ งของ เป็ น
พระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ ้นจากราชาปี เตอร์ มหา
ราช ปี เตอร์ ฮ อฟเป็ นพระราชวังที่ ถูกนิรมิตโดยศิลปิ นเอกใน
สมัยนัน้ ที่ชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง ทัง้ สอง
ทาคนละส่วนในพระราชวังนี ้โดยตัวภายในพระราชวังนัน้ เป็ นหน้ าที่หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนส
ซองส์ "บารอค"และคลาสสิก พระเจ้ าปี เตอร์ หมายมัน่ ปั น้ มือกับพระราชวังนีม้ าก วางโครงสร้ างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่
บรรจงสร้ างพระราชวังอย่างปราณี ตเน้ นการตกแต่งภายใน เลือกใช้ โคมไฟระย้ า งานไม้ แกะสลักและภาพวาดสีนา้ มันเป็ นหลัก
และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนน ้าพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ์ อิสระตามอัธยาศัยให้ ท่านได้ เก็บภาพเป็ นที่
ระลึก (ในกรณี พระราช Peterhof ปิ ด ทางทัวร์ จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุ ณาตรวจสอบกับหัวหน้ าทัวร์
อีกครัง้ )
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็ นสิง่ ก่อสร้ างแรกสุดของเมือง
St Petersburg สร้ างในปี ค.ศ 1703 เป็ นอนุสรณ์ชยั ชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้ วยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้ เป็ นป้อมปราการใน
การป้องกันข้ าศึกรุกราน ตังอยู
้ ่บน เกาะวาซิลเยฟสกี ้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็ นรูปทรงหกเหลี่ยม กาแพงเป็ นหินก่อ
อิ ฐ ส่ วนวิ ห ารปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่ ม สร้ างขึ น้ เมื่ อ ปี ค.ศ 1712 ด้ ว ยการ ออกแบบ
ของ Domennica Trezzini สร้ างเสร็ จ ในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั ้งชื่อวิหารแห่งนี ้เพื่อเป็ นเกียรติ์แด่นักบุญปี เตอร์ และ
นักบุญปอลด์เพื่อเป็ นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็ นสิ่ง ก่อสร้ างที่สงู ที่สุดของเมืองและ
ห้ ามสร้ างสิ่งก่อสร้ างใดสูงกว่า ภายในทาการตกแต่งด้ วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่า
แตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์ โทดอกซ์ทวั่ ไปและวิหารแห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บพระศพของ
ราชวงศ์โรมานอฟ เริ่ มต้ นจากพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราชเป็ นองค์แรก จนกระทั่งถึง
กษัตริย์องค์สดุ ท้ ายของราชวงศ์
นาท่านชมภายใน มหาวิหารเซนต์ ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)
สร้ างในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็ นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็ น
เพียงโบสถ์ไม้ ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้ รับการปรับปรุงเป็ นโบสถ์หิน และถูกสร้ างใหม่
5

ค่า

วันที่หา้
เช้ า

กลางวัน

อย่างงดงามในสมัยพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้ วิหารแห่งนีเ้ ป็ นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สดุ ของโลก พระองค์จึง
ทุ่มเททัง้ กาลังคน และกาลังทรัพย์ อย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใช้ ทองคาแผ่นปิ ดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหาร
ประดับประดาด้ วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้ เวลาก่อสร้ างยาวนานถึง 40 ปี ปั จจุบนั วิหารเซนต์ไอแซคได้ รับการยก
ย่องว่าเป็ นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ที่งดงามที่สดุ ในโลก
นาท่านถ่ายรูปกับ ( Bronze horseman statue peter great) เป็ นอนุสาวรี ย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ติดกับแม่นา้
เนวา ด้ านหน้ าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซึ่งก่อสร้ างเป็ นอนุสาวรี ย์ของพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ผู้เป็ นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ ขนานนาม
ว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรี นมหาราช
นาท่านสูท่ ่าเรื อพาณิชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรื อรบหลวงออโรร่ า (THE BATTLESHIP AURORA) หรื อเรื อรัสเซียนาวี ได้
ชื่อว่าเป็ นเรื อรบที่เก่าแก่ที่สดุ ในรัสเซีย โดยเป็ นเรื อลาดตระเวนที่รับใช้ ชาวรัสเซียมายาวนาน ตังแต่
้ ครัง้ สงครามรัสเซียกับญี่ ปุ่ นใน
ปี ค.ศ. 1904 -1905 เคยร่วมรบในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2 รวมถึงใช้ ยิงปื นเป็ นสัญญาณการเข้ ายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นต์
ปี เตอร์ สเบิร์ก ในการปฏิวตั สิ งั คมนิยมที่นาโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยังเป็ นเรื อที่โดยสารซาร์ นิโคลัสที่ 2 พร้ อมราชนิกุลคน
อื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนั เรื อออโรร่าได้ ปลดประจาการ กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ลอยน ้า
นาท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรี ยกเล่นๆว่า โบสถ์ หยดเลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในปี
1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชี พโดยผู้ก่อ การร้ าย บุตรชายในฐานะกษัตริ ย์
พระองค์ตอ่ ไปจึงสร้ างโบสถ์นี ้ขึ ้นเป็ นอนุสรณ์ เป็ นโบสถ์อันงดงามที่อยู่ข้างคลอง Griboyedov โดยสร้ างขึ ้นตามบัญชาของ “พระ
เจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 3” เพื่อเป็ นอนุสรณ์ แด่พระบิดาคือ “พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ในบริ เวณที่สร้ าง
โบสถ์นี ้ขึ ้นยอดของโบสถ์มีความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที่สิ ้นพระชนม์ ภายในสามารถจุคนได้ ถึง 1,600 คน และใช้ เวลาสร้ าง
ยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งด้ วยงาน “โมเสก” ที่มีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใช้ หินอ่อนหลากสี ประดับประดา
ด้ านใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถ์ทรงหัวหอม
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ ี AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่ า

SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตรุ สั แดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
........................... น. ออกเดินทางโดยรถไฟด่ วน จากเซ็น ต์ ปีเตอร์
สเบิร์ก สู่มอสโคว์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ
กับหัวหน้ าทัวร์ อีกครัง้ )
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทาง สู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็ นสถานที่สาคัญตังอยู
้ ่
กลางใจเมือ งของมอสโควเป็ นจัตุรัส ที่ สวยงามที่ สุดในโลก เป็ นสถานที่ เก็ บ
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ศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้ างด้ วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้ านชิ ้นตอกลงบนพื ้นจนกลายเป็ นลานหินโมเสกเป็ น
พื ้นที่ลานกว้ าง ทางด้ านหน้ าจัตรุ ัสแดงนัน้ เป็ นที่ตงของกิ
ั้
โลเมตรที่ศนู ย์ของรัสเซีย สังเกตุได้ จากที่พืน้ ถนนจะมีสญ
ั ลักษณ์ เป็ น
วงกลม และภายในวงกลมนี ้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ าไปยืนกลางวงกลมนัน้ และโยนเศษเหรี ยญข้ ามไหล่ตวั เองไปด้ านหลังเพื่อ
อธิษฐานให้ ได้ กลับมาที่มอสโควอีกครัง้ ลานกว้ างของจัตรุ ัสแดงนี ้มีพื ้นที่กว้ าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้ าที่เป็ นสถานที่จัด
งานสาคัญ ๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริ เวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้ วยสถานที่ ท่อ งเที่ ยวอื่นๆ รายรอบอี ก
มากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ รัสเซีย
นาท่านถ่ายรูปด้ านหน้ าคูก่ บั มหาวิหารเซนต์ บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่งสถาปั ตยกรรมที่กลายเป็ นสัญลักษณ์
สาคัญ ของกรุ งมอสโคว ด้ วยรู ปทรงที่ มีลักษณะเป็ นโดมรู ปหัวหอม
สีสนั สดใส ตัง้ ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้ างด้ วยกาแพงเครมลิน สร้ าง
ขึ ้นโดยพระเจ้ าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็ นอนุสรณ์ สถาน
ในการรบชนะเหนื อ กองทัพ ของมองโกลที่ เ มือ งคาซาน ในปี พ.ศ.
2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่ มานานหลายร้ อยปี ออกแบบโดย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้ วยความ
งดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทาให้ มีเรื่ องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้ าอี
วานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่ งนีม้ ากจึงมี
คาสัง่ ให้ ปนู บาเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้ วยการควักดวงตาทังสอง
้ เพื่อไม่ให้ สถาปนิกผู้นนั ้ สามารถสร้ างสิ่งที่สวยงามกว่านีไ้ ด้
อีก การกระทาในครัง้ นันของพระเจ้
้
าอีวานที่ 4 จึงเป็ นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
จากนันน
้ าท่าน ช้ อปปิ ้ งตามอัธยาศัย ณ ห้ างสรรพสินค้ า GUM (ห้ างกุม) ห้ างสรรพสินค้ าที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุงมอสโก แต่มี
ชื่อเสียงในเรื่ องของสินค้ าอันมีให้ เลือกซื อ้ กัน อย่างหลากหลายชนิด ห้ างสรรพสินค้ ากุม หรื ออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปั ตยกรรมที่
เก่าแก่ของเมืองนี ้ ห้ างสรรพสินค้ ากุม ก่อสร้ างขึ ้นในปี ค .ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็ น
อาคารสูง 3 ชัน้ มีร้านค้ าเปิ ดให้ บริการมากมายสาหรับให้
ผู้ที่เดินทางหรื อผู้ที่ชอบการช้ อปปิ ง้ ถึง 200 ร้ านค้ าด้ วยกัน แต่สนิ ค้ าที่นี่อาจจะมีทงรู
ั ้ ปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดหู รูหราโอ่อ่า
และที่สาคัญตังอยู
้ ่บริเวณลานกว้ างในย่านจตุรัสแดงห้ างสรรพสินค้ ากูม
มีการจาหน่ายสินค้ าประเภทอุปโภคและบริ โภคเช่น เสื ้อผ้ า ของใช้ ในครัวเรื อน สินค้ าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่ องสาอางค์ นา้ หอม และ
สินค้ าที่เป็ นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้ เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่ า
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วันที่หก
เช้ า

กลางวัน
18.25 น.

วันที่เจ็ด
07.30 น.

IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา
 รับประทานอาหารเช้
า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(-/-/-)

(B/L/-)

นาท่านเดินทางสู่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตัง้ อยู่ใกล้ กับ Izmailovo Royal Estate จึงเป็ นที่ มาของชื่ อ
Izmailovsky ที่เป็ นชื่อของตลาดนัดแห่งนี ้นัน่ เอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่น่าซือ้ หาก็มี ตุ๊กตาแม่ลกู ดก เป็ นตุ๊กตาไม้ เขียนลวดลาย
สวยงามและซ้ อนกันเป็ นชันๆจากตั
้
วใหญ่ไปจนเล็ก ในการซือ้ สินค้ าจากรั สเซียควรระวังการซือ้ ภาพวาดสีนา้ มันเก่าๆ และงาน
ทองเหลือ งงานศิลปะโบราณที่เกี่ยวข้ องกับศาสนาไว้ ให้ มากๆ เนื่อ งจากว่ามีกฏหมายห้ ามนาของเก่าเหล่านีอ้ อกนอกประเทศ
รัสเซีย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอาลากรุงมอสโคว์ จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินดามาเดียดาวา
 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

กรุงเทพ ฯ

(-/-/-)

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

** ในกรณีท่ ีคณะออกเดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
** ในกรณีท่ ีคณะออกเดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน หรือต่ากว่ ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัด
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่ าทัวร์ เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
**หมายเหตุ**
ในช่ วงระหว่ างการจัดการแข่ งขัน FIFA World Cup (ฟุตบอลโลก2018) ที่จะจัดขึน้ ระหว่ างเดือน มิ .ย.-ก.ค. 2561 อาจทาให้ โรงแรมที่พัก
ในรัสเซียไม่ เพียงพอต่ อนักท่ องเที่ยว ทัง้ ช่ วงเวลาที่จัดการแข่ งขัน รวมทัง้ ก่ อนและหลังการจัดการแข่ งขัน อาจส่ งผลกระทบต่ อคณะทัวร์
ของเราที่เดินทางในช่ วงเวลานั น้ ทัง้ นีโ้ รงแรมที่พักอาจจะไม่ ได้ ระดับเดียวกันหรือเทียบเท่ าโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ อย่ างไรก็ตามผู้จัด
จะคานึงถึงคุณภาพ และมาตรฐานของโรงแรมเป็ นสาคัญ
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อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
16-22 มิ.ย.
20-26 มิ.ย.
23-29 มิ.ย.
บอลโลก
25-31 ก.ค.
11-17 ส.ค.
22-28 ก.ย.

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดียวเพิ่ม

87,999

86,999

85,999

24,500

67,999

66,999

65,999

9,000

57,999

56,999

55,999

8,500

เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่น่ ังจ่ าย 15, 000 บาท/ท่ าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้ อมส่ งสาเนาหนังสือเดินทาง
ที่น่ ังจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่ านัน้
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่ วนที่เหลือ ก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 20 วัน
 หากไม่ ชาระค่ าใช้ จ่ายภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่ าท่ า นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ณ วันนัน้ ที่ไม่ สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่ างเช่ น ค่ าตั๋วเครื่ องบิน , ค่ า
วีซ่า, ค่ ามัดจาห้ องพัก เป็ นต้ น)
ยกเลิกหลังจากจ่ ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ ท่านเปิ ด
ห้ องพัก เป็ น 1TWN +1SGL จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ วไม่ สามารถขอคืนเงินได้ และไม่ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่ อง สายการบินกาตาร์ ให้ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ าถือขึ ้นเครื่ อง (Hand carry)
น ้าหนักต้ องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานี ร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องระหว่างประเทศชันประหยั
้
ด ECONOMY CLASS ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป//รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื ้อเพลิง
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้ องพัก 2 ท่าน /1 ห้ อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
แจกน ้าดืม่ วันละ 1 ขวด
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ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านัน”
้ เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าประกันอุบติ เิ หตุสาหรับเด็กที่มีอายุต่ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ คา่ สินไหม
ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนือรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋ า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 เหรี ญ USD /ท่าน X 6 วัน =18 USD
ค่าทิปคนขับรถท้ องถิ่น 2 เหรี ยญ USD/ท่าน X 6 วัน= 12 USD
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย 3 เหรี ญ USD/ท่าน X 7 วัน = 21 USD
รวมทิป 43 USD /ท่ าน/ทริป
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
ทางบริษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้ วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินตามที่เกิดขึน้ จริง ณ สายการบินนัน้ ๆ
หากตัว๋ เครื่ องบินมีการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย
และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณี ที่ผ้ เู ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
ตามจริง
ในกรณีที่ผ้ โู ดยสารอยู่ตา่ งจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรื อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศกรุณาแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯทราบ
ทุกครั ง้ ก่อ นท าการออกตั๋ว ทุกประเภทมิฉะนัน้ ทางบริ ษัทฯจะไม่รั บผิดชอบความเสีย หายที่ เกิดขึน้ ในกรณี ที่ทัว ร์ มีการยกเลิกการเดินทางหรื อ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
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รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่าช้ าของสายการบินโรง แรมที่ พักในต่างประเทศ หรื อ เหตุการณ์ ทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรื อเหตุฉกุ เฉินต่างๆ ขึ ้นอยู่ ณ หน้ างานนันๆ
้
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรื อสิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้
ไม่วา่ จานวนทังหมดหรื
้
อบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กับชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ ใน
ประเทศไทย
ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่ องและทรัพย์สนิ ของตนเอง
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้ บริการใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ ไมว่ากรณีใดๆทางบริ ษทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ ในการประกอบการทาโปรแกรมใช้ เพื่อความเข้ าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน้
เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน มีกฎในการออกตัว๋ ก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตัว๋ ออกมาแล้ ว จะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อหรื อยกเลิกการเดินทางหรื อ REFUND ตัว๋ ได้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีท่ ผี ้ ูโดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่ท่านได้ ทาการจองไว้ กับทางบริษัท
ฯ กรุณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋วดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรั บผิดชอบ
ทุกกรณี **
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