Hub Group

Direct Russia 7 D 5 N (TG)
มอสโก – เซนต์ปี เตอร์ส เบิร ก์ 7 วัน
จัต รุ สั แดง – พระราชวังเครมลิ น – ล่อ งเรือ แม่น ํ้ามอสโคว์พร้อ มทานอาหารคํา่
รัส เซีย นเซอร์ค สั – พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร ้อ น – กาล่าดิ น เนอร์
พิเศษ! นอนรถไฟชัน้ First Class ทานกาล่าดิ น เนอร์ ณ พระราชวังนิ โคล สั

วัน แรก
07.00 น.
10.50 น.
16.35 น.

สนามบิน สุว รรณภูมิ – มอสโคว์ – ดิ น เนอร์บ นเรือ ชมแม่นํ้ามอสโคว์
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 3 แถว D สาย
การบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิน้ ให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 974 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบิ น โดโมเดโดโว สหพัน ธรัฐ รัส เซี ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นํ าท่านเดินทางสู่
เมือ งมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เมืองศูนย์กลางประเทศไม่ว่าจะเป็ นด้านการเมือง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ เรียกได้วา่ ถ้าอยากรูจ้ กั รัสเซียก็ตอ้ งมาเริม่ ต้นทีม่ อสโคว์เลย มอสโคว์
ยังเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับต้นๆ ของโลก และด้วยประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานทําให้เมืองมอสโคว์มากมายไปด้วย
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สถานที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังอันหรูหราอลังการ มหาวิหารขนาดใหญ่ โบสถ์ และพิพธิ ภัณฑ์
มากมายให้ได้เยีย่ มชม
รับ ปร ะทาน อ าหาร คํ่า ณ ภัต ต าค าร บน เรื อ Radisson
Cruise (อาหารพื้ น เมื อ ง) ให้ ท่ า นได้ ท านอาหารพื้น เมือ ง
อร่อยๆ ไปพร้อมๆ กับการ ล่อ งเรือ ชมความงามยามคํ่าคืน
ของแม่น้ํ ามอสโคว์ พร้อมด้วยวิวสวยๆ สองฝั ง่ แม่น้ํ าของตัว
เมืองพร้อมด้วยแสงสีจากสะพานและอาคารต่างๆ นัน้ ก็ได้เป็ น
บรรยากาศและได้ภาพเมืองมอสโคว์ในอีกมุมมองทีก่ ส็ วยไม่แพ้
กันเลย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือ ระดับ เดีย วกัน
พระราชวัง เครมลิ น – พิ พิธ ภัณ ฑ์อ าร์เ มอร์ร ี่ – โบสถ์อ สั สัม ชัญ – ปื นใหญ่พระเจ้า ซาร์ – หอระฆัง พระ
เจ้า อีว าน – จัต ุร สั แดง – มหาวิ หารเซนต์บ าซิ ล – หอนาฬิ หาซาวิ เออร์ – ห้า งกุม – รัส เซีย นเซอร์ค สั –
ถนนอารบัท
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
เข้า ชมภายใน พระราชวัง เครมลิ น (Kremlin Palace) สถานที่
ท่องเทีย่ วที่ได้ช่อื ว่าเป็ นสัญลักษณ์และเป็ นหน้าเป็ นตาของรัสเซีย
มายาวนาน พระราชวังแห่งนี้สร้างขึน้ ในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่
3 ยิ่ง ใหญ่ แ ละสวยงามอย่ า งที่สุ ด เป็ นแหล่ ง สถาปั ต ยกรรมที่
สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 180 ปี มีบทบาทในหลายยุค
ของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนห้องใช้สอยถึง
700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้ อมปราการที่มคี วามยาวประมาณ
2,235 เมตรสําหรับสังเกตการณ์ ภายหลังปรับเปลี่ยนให้เป็ นที่ทําการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิ ดเป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ วให้คนทัวไปเข้
่
าชมได้ ให้ท่านได้ชม ปื นใหญ่พระเจ้า ซาร์ ปื นใหญ่ทไ่ี ด้รบั การบันทึกลงกิน
เนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ทส่ี ุดในโลก ซึ่งสร้างขึน้ ในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้เป็ นปื นใหญ่ท่ี
ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปื นยาว 5.34 เมตร มีน้ําหนักรวมถึง
40 ตัน และยังมีระฆังทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกชื่อว่า ระฆังพระเจ้า ซาร์ ทีส่ ร้างเพื่อให้อยูบ่ นหอคอยพระเจ้าอีวานที่
สูง 81 เมตร ระฆังใบนี้จงึ ถูกสร้างให้มขี นาดใหญ่มาก นํ้าหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่ทเ่ี ห็นมุมหนึ่งมีชน้ิ ส่วน
ของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มนี ้ํ าหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเรายังจะได้เห็น
โบสถ์อ ัส สัม ชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ เ ก่ า แก่ แ ละศัก ดิ ส์ ิท ธิ ์ ด้ ว ยการเป็ นสถานที่ จ ัด พิธี
ราชาภิเษกของกษัตริยข์ องรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ ด้านนอกและด้าน
ใน ยิง่ ด้านในนัน้ มีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูด่ ว้ ย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดทีจ่ ะ
เข้าชม พิ พิธ ภัณ ฑ์อ าร์เมอร์ร ี่ หนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดของมอสโคว์ ทีเ่ ก็บรวบรวมสมบัตลิ ้าํ ค่าต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ นอัญมณี เครือ่ งประดับ อาวุธ และงานศิลปะชัน้ นํามากมาย
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน )
จากนัน้ นํ าท่านมุ่งหน้ าสู่ จัต ุร สั แดง (Red Square) จัตุ รสั ที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะสร้างด้ว ยการนํ า
่ ตุรสั ที่มคี วามกว้าง 695 เมตรและยาว 130
หินแกรนิตและหินอ่อนจํานวนนับล้านชิน้ ตอกฝั งลงบนพืน้ ทัวจั
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เมตร ทําให้กลายเป็ นจัตุรสั โมเสกทีย่ งิ่ ใหญ่อลังการมาก เป็ นทีต่ งั ้ ของ
กิโ ลเมตรที่ศูนย์ข องรัส เซีย โดยรอบจัตุ รสั แดงจะล้อมรอบไปด้ว ย
สถานที่สําคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิ ก าซาวิ เ ออร์ (Savior Tower)
ทีต่ งั ้ อยูบ่ นป้ อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึน้ ไปชมบนยอดหอเราจะ
เห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉก
ซึ่งเป็ นทับทิมนํ้ าหนักถึง 20 ตัน มี วิ ห ารเซนต์บ าซิ ล (St. Basil's
Cathedral) นี่คอื สิง่ ก่อสร้างทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่ายิง่ ใหญ่ทส่ี ุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บา
ซิลสร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสสี นั แปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลันกั
่ นไป
ห้า งสรรพสิ น ค้า กุม (Gum) อยู่ไม่ใกลจากจัตุรสั แดง เป็ นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีช่อื เสียงมากที่สุด
ของรัสเซียซึ่งเปิ ดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนัน้ สูง 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้า
จํานวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่ นไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก หลังจากนัน้ นํ า
ท่านเดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้
เห็นศิลปิ นพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซือ้ และของทีร่ ะลึกหลากหลายแบบก็มใี ห้เช่นกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคาร (อาหารไทย)
แล้วนํ าท่านชมการแสดง รัส เซีย นเซอร์ค สั ละครสัตว์ขน้ึ ชื่อของรัสเซียที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของ
สัตว์ต่างๆ กายกรรมและมายากล ทีท่ งั ้ สนุกและตื่นตาเป็ นโชว์ทพ่ี ลาดไม่ได้
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือ ระดับ เดีย วกัน
สถานี ร ถไฟใต้ดิ น – ตลาดอิ ส มายลอฟสกี้ – มหาวิ หารเซนต์ซาเวีย ร์ – สแปร์โรว์ฮิ ล ล์
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่จุดหมายแรกของวันนี้คอื สถานี ร ถไฟใต้ดิ น แห่งมอสโก
(Moscow Metro) เพือ่ ให้ท่านได้ชมสถานีรถไฟและลองนังรถไฟใต้
่
ดิน แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานทีท่ ่องเทีย่ ว แต่เมือ่ มาถึงมอสโคว์แล้วก็
ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟทีส่ วยงดงามมากและไม่ซ้าํ แบบ
ในแต่ละสถานี แต่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดนิ นัน้ เคยเป็ นสถานทีห่ ลบ
ภัยจากกองกําลังทหารนาซีในช่วงสงครามครัง้ ที่ 2 หากนับรวม
ความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดนิ ทัวมอสโกจะมี
่
ความยาวถึง
2 6 0 กิ โ ล เ ม ต ร แ ล ะ ที่ ส ถ า นี ค อ ม โ ซ โ ม ล ส ก า ย า
(Komsomolskaya) ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และ
ก็มีภ าพโมเสกสวยๆ ประดับ ประดาไว้ท ัว่ ทัง้ สถานี พร้อ มขอบ
เพดานอาคารโค้งสวยงามทีอ่ ลังการยิง่ ใหญ่ดว้ ยเชนเดอเลียร์เรียง
ตลอดความยาวของทางเดิน ภายในสถานี มีเ สาหิน อ่ อ น งาน
จิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม แล้วไปเดินเทีย่ วชม ตลาดอิ ส มายลอฟสกี้ (Izmailovsky Market)
ซึง่ เป็ นตลาดหนึ่งในมอสโกทีพ่ อ่ ค้าแม่คา้ พูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสกีจ้ ะเป็ นแนว
พืน้ เมืองท้องถิน่ มีเสือ้ ผ้า เครื่องกันหนาว กระเป๋ า หมวก และสินค้าทีร่ ะลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ
มาทอสก้า เอกลักษณ์ของรัสเซีย เป็ นแหล่งรวมของฝากราคาย่อมเยายอดนิยมของมอสโคว์เลยทีเดียว
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารพืน้ เมือ ง)
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จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสู่ มหาวิ หารเซนต์ซาเวีย ร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ทีส่ ร้างขึน้ โดย
“พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839 และก็ดาํ เนินการสร้างกัน
นานถึง 45 ปี ส วยงามอลัง การตัง้ แต่ แ รกเห็น ด้ว ยตัว อาคารสีข าว
สะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะและถวาย
แด่พระผูเ้ ป็ นเจ้าหลังจากทีร่ สั เซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่ง
ฝรังเศสมาได้
่
อิสระให้ท่านถ่ายภาพด้านนอก แล้วเดินทางต่อสูจ่ ุดชม
วิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิ ล ล์ (Sparrow Hills)
หรืออีกชื่อคือ เลนิ น ฮิ ล ส์ เนื่องจากเป็ นทําเลทีม่ องเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชดั เจนและเป็ นมุมทีเ่ ลนินชื่น
ชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็ นที่ตงั ้ ของบ้านพักส่วนตัว ปั จจุบนั นอกจากจะเปิ ดรับนักท่องเทีย่ วขึน้ มาชมวิวจุด
เดียวกับเลนินในอดีตแล้ว ยังเป็ นทีน่ ิยมในการใช้เป็ นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน )
นํา ท่า นเดิ น ทางสู่เมือ ง เซนต์ปี เตอร์ส เบิ ร ก์ โดย รถไฟตู้น อนชัน้ First Class ที่สะดวกสบายด้วยห้อง
๊
แยกแบบ 2 เตียงต่อห้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกครบครัน และยังมีทเ่ี ก็บของและปลักไฟให้
ภายในห้องอีกด้วย เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์และเปลีย่ นบรรยากาศของการเดินทางให้น่าสนใจยิง่ ขึน้
เซนต์ปี เตอร์ส เบิร ก์ – พระราชวังฤดูหนาว
รถไฟเดินทางถึง เซนต์ปี เตอร์ส เบิ ร ก์ มุ่งหน้าเข้าสู่ตวั เมืองของเมืองหลวงเก่าและเมืองแห่งประวัตศิ าสตร์
ของประเทศรัสเซียที่งดงามเป็ นที่กล่าวขานจนได้ช่อื ว่า ราชิ นี แ ห่ง ยุโรปเหนื อ เมืองใหญ่เมืองนี้ก่อตัง้ ขึน้
โดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราชในปี 1703 และก็ทรงย้ายเมืองหลวงจากมอสโกมาที่น่ีจนครองความเป็ นเมือง
หลวงอยูน่ านกว่า 200 ปี
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัต ตาคารจีน (อาหารจีน )
นําท่านเข้าชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิ หารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) มหาวิหารโดมทีม่ ี
ขนาดใหญ่ เ ป็ น อัน ดับ 4 ของโลก สวยงามน่ า ชมไปทัง้ หลัง แต่ ก่ อ นเคยเป็ น โบสถ์ไ ม้เ ก่ า หลัง เล็ก พอ
เปลี่ยนเป็ นมหาวิหารหลังใหญ่ความอลังการก็ปรากฏขึ้นด้วยอาคารหลังใหญ่ท่มี เี สาหินแกรนิตชิ้นใหญ่
จํานวน 48 ต้น แถมแต่ละต้นหนึ่งก็สงู เกิน 20 เมตร นํ้าหนัก 114 ตัน ส่วนของยอดโดมทีเ่ ห็นเป็ นสีทองนันก็
่
ทําด้วยทองคําแผ่นหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามยิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน )
เข้าชม พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังทีส่ ร้างตัง้ แต่ปี1732 และเพื่อแสดงถึงอํานาจและความยิง่ ใหญ่ของ
รัสเซียจึงได้สร้างให้มขี นาดทีใ่ หญ่และตกแต่งอย่างงดงามในสไตล์ บารอก เป็ นพระราชวังทีม่ เี อกลักษณ์ดว้ ย
สีเขียวขาว ด้านหน้าอาคารมีความยาวถึง 250 เมตร มีหอ้ งรวมแล้ว กว่า 1,500 ห้อง ปั จจุบนั พระราชวังฤดู
หนาวแห่งนี้ได้เปิ ดให้เข้าชมภายในได้เป็ น พิ พิธ ภัณ ฑ์เ ฮอร์มิ
เทจ ภายในมีการจักแสดงสมบัติล้ําค่าของราชวงศ์แห่งรัสเซีย
เก็บงานศิลปะระดับบันลือโลกซึง่ มีมากถึงกว่า 3,000,000 ชิน้ ทัง้
งานเขียน งานปั ้น งานแกะสลัก หลายชิ้นเป็ นของเก่าตัง้ แต่ยุค
อียปิ ต์โบราณไล่มาจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และยังมีหนังสือ
เก่า อีก หลายหมื่น เล่มซึ่งมีคุณ ค่า ทางประวัติศ าสตร์อย่า งที่สุด
ผลงานจากศิลปิ นชื่อดังระดับโลกไม่วา่ จะเป็ น ไมเคิล แองเจโล, ลี
โอนาร์โด ดา วินชี, แวนโก๊ะ ก็สามารถหาชมได้ทพ่ี พิ ธิ ภัณฑ์แห่งนี้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร(อาหารพืน้ เมือ ง)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Park Inn Hotel หรือ ระดับ เดีย วกัน

วัน ที่ห้า
เช้า

พระราชวังฤดูร ้อ น เปโตรคาวาเรสต์ – ป้ อ มปี เตอร์แ อนด์ปอล – กาล่าดิ น เนอร์ พระราชวังนิ โคลัส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ พระราชวัง ฤดูร ้อ น หรือ พระราชวัง ปี เตอร์ฮ อฟ
(Peterhof Palace) เพือ่ เข้าชมภายในพระราชวังทีพ่ ระเจ้าปี เต
อร์มหาราชทรงสร้าขึน้ ริมทะเลบอลติกในปี 1705 เพื่อให้เป็ นที่
ประทับ พักผ่อ นในช่ว งฤดูร้อน และก็ทรงมีค วามต้องการให้
พระราชวังแห่งนี้สวยงามยิง่ ใหญ่ยงิ่ กว่าพระราชวังแวร์ซายส์
แห่งฝรังเศส
่
ด้วยจุดประสงค์เดียวก็คอื เพื่อแสดงออกถึงความ
รุ่งเรืองรํ่ารวยของรัสเซียในยุคนัน้ เพราะต้องการให้ยงิ่ ใหญ่
เหนือใคร บรรดาวิศวกรสถาปนิกฝี มอื ดีจงึ ถูกเกณฑ์มารับงานออกแบบพระราชวังแห่งนี้มากมาย เพื่อเนรมิต
ความสวยงามของสถาปั ตยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสิกให้กบั ตัวอาคารและห้องต่างๆ ทัง้ หมด ที่
ยิง่ ใหญ่กว่าห้องไหนๆ ก็ต้องท้องพระโรงและห้องจัดเลี้ยงซึ่งจะวิลิศมาหรามาก และใช่จะอลังการกันแค่
ภายใน เพราะภายนอกเราก็จะได้ต่นื ตากับอุทยานพรรณไม้ทม่ี ปี ระติมากรรมนํ้าพุทองเหลือง สูงถึง 27 ขัน้
พร้อมรูปปั น้ อีก 255 ชิน้ ตกแต่งรายรอบ
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารจีน (อาหารจีน )
นํ า ท่ า น เ ที่ ย ว ช ม ป้ อ ม ปี เ ต อ ร์ แ อ น ด์ ป อ ล (Peter and Paul
Fortress) สิง่ ก่อสร้างชิ้นแรกของเซนส์ปีเตอร์สเบิรก์ สร้างโดยพระ
เจ้าปี เตอร์มหาราช และก็ทรงตัง้ ชื่อให้ป้อมแห่งนี้ตามชื่อของนักบุญปี
เตอร์และนักบุญปอลผูเ้ ป็ นสาวกแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า ป้ อมแห่งนี้สร้าง
ขึ้น ในปี 1703 เพื่อ ประโยชน์ ใ นการป้ อ งกัน ศัต รู โดยมีค วามสู ง
ประมาณ 122.5 เมตร ต่อมาในราวปี 1706 ก็ขยับขยายให้มพี ้นื ที่
ของคุ ก สํ า หรับ คุ ม ขัง นั ก โทษการเมือ ง และก็ ไ ด้ต้ อ นรับ นั ก โทษ
การเมืองชื่อดังของเมืองอยู่หลายคน แต่ก็ไม่มนี ักโทษคนใดน่ าสนใจเท่ากับการถูกคุมขังของ “ซาร์เรวิช
อเล็กซิส” (Tsarevich Alexis) พระโอรสองค์โตของพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ทีถ่ ูกจับได้ว่าจะก่อการกบฏและ
ลอบปลงพระชนม์พระบิดา ส่วนพระเจ้าปี เตอร์มหาราชภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตก็ถูกนําพระศพบรรจุไว้ใน
สุสานกษัตริยภ์ ายในป้ อมแห่งนี้ ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอลก็ยงั ทําหน้าทีเ่ สมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษัตริย์
และราชินีแห่งโรมานรอฟไว้อกี มากมาย เช่น พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 และ พระนางมารี อเล็กซาด
รอฟนา ซึง่ เป็ นเจ้าหญิงจากเยอรมนี รวมถึงพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 และพระบรมวงศานุวงศ์องค์อ่นื ๆ ด้วย
รับ ประทานอาหารเย็น กาล่า ดิ น เนอร์ (อาหารพืน้ เมือ ง) ภายใน พระวังนิ โคลัส (Nicholas Palace) อีก
หนึ่งพระราชวังขึน้ ชื่อทีง่ ามเลิศของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ สวยงามด้วยศิลปะสไตล์คลาสสิคผสมผสานกับ
แบบบารอค ด้วยอายุกว่า 160 ปี ทําให้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็ นหนึ่งในเอกลักษณ์ทส่ี ่อื ถึงศิลปวัฒนธรรม
ของรัสเซียได้อย่างดีทส่ี ดุ ปั จจุบนั ได้เปิ ดเป็ นศูนย์จดั แสดงศิลปะ การแสดง รวมถึงร้านอาหารทีท่ ุกท่านจะได้
ลิม้ รสอาหารชัน้ เลิศในบรรยากาศแสนหรูหรา พร้อมด้วยเมนูทพ่ี ลาดไม่ได้กบั ไข่ปลาคาเวีย ร์

เที่ย ง

เย็น

วัน ที่หก
เช้า

เที่ย ง
......... น.
หมายเหตุ

......... น.
18.25 น.
วัน ที่เจ็ด
07.30 น.

โบสถ์หยดเลือ ด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นถ่ า ยภาพโบสถ์ห ยดเลื อ ด (Church of the Saviour
on the Blood) โบสถ์เก่าที่สร้างตัง้ แต่ปี 1883 ซึ่งจริงๆ แล้วก็
เป็ น โบสถ์ ป กติท ัว่ ไปที่มีไ ว้เ พื่อ ประกอบพิธีท างศาสนา ตัว
อาคารโบสถ์ออกแบบสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบไบเซนต์
ไทน์ เ ช่ น เดีย วกับ วิห ารเซนต์ บ าซิล ในมอสโกที่เ ป็ นอาคาร
ต้นแบบ ผูส้ ร้างโบสถ์แห่งนี้กค็ อื “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 3”
ซึง่ สร้างให้เป็ นอนุ สรณ์ถวายพระเกียรติแก่ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2” พระบิดาทีถ่ ูกลอบปลงพระชนม์ใน
บริเวณนี้เมือ่ ปี 1881 ภายในโบสถ์นนั ้ ก็สวยงดงามด้วยโมเสกสีสนั ต่างๆ ทีป่ ะติดปะต่อเป็ นเรือ่ งราวในศาสนา
คริส ต์เ ป็ นจุ ดรวมสายตาของนักท่องเที่ยวจากทัวโลกที
่
่เ ข้ามาชมโบสถ์หยดเลือดแห่งนี้ เพราะทันทีท่ีมี
แสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามากระทบ ความสวยงามอลังการก็จะยิง่ เจิดจ้าจนพาให้เคลิ้มกันจนลืมเวลานาทีไป
เลย
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารจีน (อาหารจีน )
นําท่านเดินทางสู่ เมือ งมอสโคว์ (Moscow) โดยสายการบินภายในประเทศ
ประเทศรัส เซี ย เข้ม งวดกับ นํ้ า หนัก กระเป๋ ามาก กํา หนดให้ ไม่เ กิ น ท่ า นละ 20 กิ โลกรัม และบางครัง้
อาจจะนํา กระเป๋ า Hand Carry ของท่า นมารวมด้ว ย ซึ่งทํา ให้ท่า นต้อ งจ่า ยค่า นํ้ า หนัก กระเป๋ าเพิ่ ม จึ่ง
ขอให้ทุก ท่านคํานวนนํ้าหนัก กระเป๋ าให้ด ี
เดินทางถึง สนามบิน โดโมเดโดโว
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย โดยเทีย่ วบินที่ TG 975
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
สนามบิ น สุว รรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัต ราค่า บริ ก าร
วัน เดิ น ทาง
ตุล าคม

2-8 ต.ค. , 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 62

พฤศจิ ก ายน

6-12 , 13-19 , 20-26 พ.ย. 62
27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62

ธัน วาคม

11-17, 25-31 ธ.ค. 62

ราคา

59,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
พักเดีย่ วบนรถไฟ เพิม่ ท่านละ 3,000 บาท
อัต รานี้ ร วม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินไทย(TG)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

อัต รานี้ ไม่ร วม
✗ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี ก รุป๊ เหมาหรือ ตัด กรุป๊ เท่านัน้ )
✗ ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อ นไขในการจองทัว ร์

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ ก และคืน ค่าทัว ร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
*********************************************

