แกรนด์รัรสั เซีย มอสโคว-เซนต์
มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 8 วัน

*** รายละเอียดการเดินทาง ***

สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์เวย์ (Uzbekistan airways)
โรงแรม
มาตรฐานระดับ 4* พร้อมสิงอํานวยความสะดวกครบครัน
อาหาร
เช้า เป็ นแบบอเมริกนั และคอนติเนนตัล เทียงและคํา เป็ นอาหารเอเชียสลับอาหาร
ท้องถิน
ทัวร์
รายการทัวร์จดั ให้แบบ สบายไม่เหนือยค่อยๆไปทีละเมือง
พาหนะ
รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับทีชํานาญเส้นทาง
หัวหน้าทัวร์ นํ าทัวร์โดย หัวหน้าทัวร์ทมีี ประสบการณ์มคี วามรับผิดชอบสูง ให้บริการและ
อํานวยความสะดวกอย่างใกล้ชดิ ตลอดการเดินทาง
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วันแรก

กรุงเทพฯ - มอสโคว

20.00น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน 4เคาน์เตอร์ Q สายการบิน อุซเบกิสถาน
แอร์ไลน์ (HY) เจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรทีนังขึน
เครือง
Qออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซียโดยเทียวบินที HY534 / HY603
(23.00-03.50/ 07.30-09.45)
 บริการอาหารและเครืองดืมตลอดเทียวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รบั การต้อนรับ
จากเจ้าหน้ าทีพร้อมรับการบริการอันสุดแสนประทับใจ แวะเปลียนเครืองทีสนามบินนานาชาติ
ทาซเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน

23.00 น.

วันทีสอง มอสโคว - พระราชวังไม้โคโลเมนสโกเย - วิหารเซนต์เดอซาเวีย - อารามโนโวดิ
วิชี - สแปโรว์ฮลิ ล์
09.45 น.

เทียง
บ่าย

คณะเดินทางถึง สนามบินวนู โคโว (Vnukovo) กรุงมอสโคว์ จากนันนํ าท่านผ่านพิธกี าร
ทางสนามบินพร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ คนขับรถผู้ชํานาญเส้นทางและไกด์ท้อ งถินคอย
ต้อนรับท่านทีสนามบิน จากนันนํ าท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองมอสโคว นํ าท่านแวะชมและ
ถ่ า ยรูป เป็ นทีระลึก กับ พระราชวัง ไม้ฤ ดู ร้อ นโคโลเมนสโกเย (Kolomenskoye The
Wooden Palace) พระราชวังเก่าแก่ตงแต่
ั สมัยพระเจ้าอเล็กซิส พระบิดาของพระเจ้าปี
เตอร์มหาราช พระราชวังแห่งนีขึนชือว่าสวยแปลกตากว่ าพระราชวัง อืนๆ ทีพบเห็นใน
ประเทศรัส เซีย เนื องจากเป็ น พระราชวัง ทีทํา จากไม้แ ละไม่ ไ ด้ใ ช้ต ะปูเ ลย โดยภายใน
ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 250 ห้อง ซึงได้ระดมช่างฝี มอื เยียมกว่าสองแสนคนมาสร้าง
โดยเฉพาะ นอกจากนันบริเวณพระราชวังยังมีจดุ ชมวิวทีสวยงามอีกหลายจุดด้วยกัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชมความงามของ วิหารเซนต์ เดอ ซาเวียร์ วิหารในศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกที
ใหญ่ทสุี ดในรัสเซีย โดดเด่นด้วยโดมทองบนยอดทีใหญ่ทสุี ดในรัสเซีย ได้รบั การบูรณะขึน
ใหม่เนืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี ของกรุงมอสโคว เดิมสร้างขึนในสมัยของ
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที 1 ในการเฉลิมฉลองชัยชนะต่อกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรังเศส
ต่อมาในสมัยของสตาลิน เคยสังให้ทุบทําลายสถานทีแห่งนีเพือจะสร้างพระราชวังแห่งโซ
เ วี ย ต แ ต่ ต้ อ ง ย ก เ ลิ ก ไ ป
เนืองจากสงครามโลกครังที 2
จ น ก ร ะ ทั ง ใ น ส มั ย
ประธานาธิบดี บอริสเยลซิน
จึง ได้ ม ีก ารบู ร ณะขึนมาอี ก
ครังหนึง ด้วยเงินบริจาคและ
พลัง ความศรัท ธาของผู้ ค น
มหาวิห ารโดมทองแห่ ง นี จึง
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กลายเป็ นสถานทีหลักในการประกอบพิธกี รรมทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย จากนัน
นํ าท่านชม อารามชีโนโวดิวชิ ี (Novodevichy Convent) อารามแห่งนีก่อตังขึนเมือปี ค.ศ.
1524 และได้ถูกรวบรวมเข้าเป็ นส่วนหนึงของ UNESCO World Heritage Site เมือปี ค.ศ.
2004 อารามชีแห่งนีมีความสําคัญในแง่ของประวัตศิ าสตร์รสั เซีย คือ ครังหนึงทีนีเคยถูกใช้
เป็ นทีคุมขังพระนางโซเฟี ยและเชือพระวงศ์หญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปั จจุบนั สถานทีแห่ง
นีถูกใช้เป็ นสุสานสําหรับสุภาพสตรีคนสําคัญของประเทศ จากนันนํ าท่านขึนสู่จุดสูงสุดของ
กรุงมอสโคว์ที เนินเขาสแปโรว์ ฮิลล์ จุดชมวิวของทีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง
มอสโควได้ทงหมดถ่
ั
ายรูปเป็ นทีระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควโลโมโนชอฟ (Moscow
Lomonosov University) มหาวิทยาลัยแห่งแรกทีใหญ่โตและเก่าแก่ทสุี ดของรัสเซีย ทีสร้าง
เป็ นตึกสูงใหญ่ ในสมัยสตาลิน ตึกอธิการบดีสูงถึง 32 ชัน มีหอประชุมขนาดบรรจุคนได้
1,500 คน ถือเป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงามอีกแห่งบนเนินเขาเลนิน ซึงเป็ น 1 ใน 7 ตึก ที
สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน อิสระให้ท่านเลือกซือของทีระลึก เช่น พวงกุญแจ ตุ๊กตาแม่ลูกดก
แบบต่าง ๆ
คํา
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ทพั
ี ก
พัก IZMAILOVO GAMMA-DELTA HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีสาม มอสโควเมโทร - พระราชวังเครมลิน - อาร์เมอร์รแชมเบอร์
ี
- ระฆังและปื นใหญ่
พระเจ้าซาร์ - จัตุรสั แดงวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ละคร
สัตว์ RUSSIAN CIRCUS
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม สถานีรถไฟใต้ดนิ กรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ
สถาปั ตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ
ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ดนิ แห่งเดียวในโลกที
มีศิลปะทีงดงามยิงกว่าทีใดๆจากนันนํ าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลินสถาปั ตยกรรมที
ยิงใหญ่ สวยงามอันเป็ นจุดกําเนิดแห่งประวัติศาสตร์รสั เซียทีมีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
ภายในท่านจะได้ชม โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ นโบถส์ทเก่
ี าแก่ ทสุี ดและสําคัญทีสุดของรัสเซีย
เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจ้าอิวานที 3 มหาราชสร้างขึนใหม่ในปี
ค.ศ. 1475-1479 ก่อสร้างทับ
ลงบนโบสถ์ ที เ ก่ า แก่ โ ดย
สถาปนิ ก ที มี ชื อเสี ย งของ
อิตาลียคุ นันคือ อริสโตเติล ปิ
โอราอานติ จากนั นนํ า ท่ า น
ชม พิพ ิธ ภัณ ฑ์อ าร์ม เมอร์ร ี
แช มเ บ อ ร์ ซึ ง เป็ น ที เ ก็ บ
บริ ภ ั ณ ฑ์ ส มบั ติ ลํ าค่ า ของ
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เทียง
บ่าย

กษัตริยพ์ ระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคํา,เครือง
บรรณาการจากราชวงศ์ ต่ า งๆ ในยุ โ รปรวมถึง ไข่ อีส เตอร์ทีหาชมได้ ย ากยิง จากนั น
ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ทสร้
ี างอุทศิ ให้กบั นักบุญอาร์คแอนเจลไมเคิล เป็ นที
เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปี เตอร์มหาราช จากนันนํ าท่านชม ระฆังพระ
เจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนา ทีทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบ
ใหญ่ ทสุี ดในโลก แต่ เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทําให้ระฆังแตก ปั จจุบนั วางโชว์ไว้
ภายในพระราชวังเครมลิน พร้อมกันนีนํ าท่านชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586
ต้องการให้เป็ นปื นใหญ่ทสุี ดในโลก ทําด้วยบรอนซ์ นําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูก
ละ 1 ตัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ าท่านชมความวิจติ รงดงามของ กรุงมอสโคว เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐ
รัส เซีย ทียิงใหญ่ ต ังอยู่บนเนินเขา 7 ลูก มีแ ม่นํามอสควาไหลผ่ านกลางเมือ ง นํ าท่า น
เดินทางสู่ จัตุรสั แดง สถานทีสําคัญของกรุงมอสโคว ซึงได้ชอว่
ื าเป็ นจัตุรสั ทีใหญ่ทสุี ดใน
มอสโควด้านหน้ าเป็ นทีตังของกิโลเมตร
ทีศู น ย์ข องรัส เซีย พืนถนนมีส ัญ ลัก ษณ์
เป็ นวงกลม จากนั นนํ า ท่ า นชม วิห าร
เซนต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว
สร้างขึนในสมัย พระเจ้า อิว านจอมโหด
ประกอบด้วยโรงสวดทรงกระบอก 9 โรง
ซึงเชือมต่อกันเป็ นอย่างกลมกลืน ผ่าน
ชมสุส านเลนิน อนุ ส รณ์ส ถานของผู น้ ํ า
พรรคบอลเชวิคทีปั จจุบนั ล่มสลายไปกับ
คว ามยิ งใหญ่ข อ งสหภาพโซเว ยี ต
จากนั นนํ า ท่า นเดิน ชมรอบ ๆ บริเ วณ
จัตุรสั แดงซึงเป็ นทีตังของสถานทีสําคัญ
ต่าง ๆ เริมที อนุ สรณ์สถานเลนิน เป็ นที
เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
ตังอยู่บริเวณจตุรสั หน้าวังเครมลิน นับว่าเลนินเป็ นวีรบุรุษผูย้ งใหญ่
ิ
ของสหภาพโซเวียตที
ยังมีคนนับถือ และบริเวณเดียวกันท่านจะได้ ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตังอยู่บนป้ อมสปาส
สกายา ทีมียอดเป็ นนาฬิกา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทีทํามาจากทับทิม
นํ าหนัก 20 ตัน ซึงพรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับไว้เมือปี ค.ศ.1995 มีลกั ษณะคล้าย
หอบิกเบนทีลอนดอนสมควรแก่เ วลานํ า ท่า นช้อ ปปิ งสินค้าที ห้า งสรรพสิน ค้ากุม ห้า ง
สินค้าเก่าแก่และใหญ่ทสุี ดในในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย สร้างในปี ค.ศ.1895 เป็ น
อาคารสูง 3 ชัน อาคารทีออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในรูปแบบทีเรียกว่า
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Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตวั
อาคารเพื อประหยัด พลัง งาน มีร า้ นค้า เปิ ด ให้บ ริก ารมากมายถึง 200ร้า นค้า เป็ น
ห้างสรรพสินค้าทีใหญ่โตและสวยงาม
ตและสวยงาม มีความโดดเด่น จําหน่ ายสินค้าจําพวกแบรนด์เนม
เสือผ้า เครืองสําอาง นําหอม และสิ
และ นค้าประเภทของทีระลึก
คํา
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนํ าท่านชมการแสดง
น
ละครสัตว์อนั เลืองชือ
Russian Circus เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู้ทไม่
ี ควรพลาด ผสมผสานกับการแสด
การแสดง
กายกรรมและมายากลอันน่ าตืนตาตืนใจ
พัก IZMAILOVO GAMMA-DELTA
DELTA HOTELหรื
HOTEL อเทียบเท่า

วันทีสี

มอสโคว - ซากอร์ร์ส - วิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส - ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน ล่องเรือแม่นํามอสควา

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดิดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์
ซาร์กอส
อส) ซึงอยู่ห่างจากกรุง
มอสโควไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับ
ทิ ว ทัศ น์ ที ร่ ม รืนงดงามไป
ด้ว ยป่ าสน เมือเดิน ทางถึง
นํ า ท่ า นชมวิ ห ารเก่ า แก่ ที
สร้างในศตวรรษที 14 เพือ
เป็ น ศู น ย์ ร ว ม ช าว ศ ริ ส ต์
นิ ก ายออร์โ ธดอกซ์ ทีใหญ่
ทีสุ ด ในรัส เซีย ชมหอระฆัง
เก่าแก่ บ่อนํ ามนต์ศกั ดิสิทธิ
และ วิหารนักบุญเซนต์เซอร์
เจียส (St. Sergius) ทีแท่นบูชาประดับประดาด้วยเงินบริสุทธิ จากนันนมีเวลาให้ท่านได้เดิน
ชมความงามโดยรอบเมืองหรือจะเลื
จะเลือกซือของฝากจําพวก ผ้าคลุมไหล่ งานไม้ต่างๆ ตุ๊กตา
มาทรอสก้า ซึงมีต้นกําเนิดทีเมืองซาร์กอสแห่งนี และถือเป็ นอีกหนึงของฝากจากรัสเซียที
พลาดไม่ได้
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทียง
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บ่าย

หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับกรุงมอสโคว นําท่าน ช้อปปิ งของฝากของทีระลึกทีตลาดอิส
ไมโลโวเครมลิน โดยถือเป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเทียวทีสํ า คัญ อีก
แห่ ง หนึ งของกรุ ง มอสโคว
ตลาดแห่งนีเป็ นส่วนหนึงของ
เส้นทางการค้าทีสํา คัญ และ
เป็ นศู น ย์ ร วมของช่ า งฝี ม ือ
จํานวนมากมีร้านค้าและการ
จัดแสดงจําหน่ ายสินค้าตาม
รายทางเต็ ม ไปด้ ว ยร้า นค้ า
ขายของฝากของทีระลึก ร้าน
กาแฟ ร้านอาหารและสินค้าอืน ๆ อีกมากมายอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ งเดินเล่นท่านจะได้
สนุ กสนานกับการเลือกซือสินค้าพร้อมต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ค้าชาวรัสเซียนอัธยาศัยดี
ได้เวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
คํา
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ าท่านชมความงามของกรุงมอสโควโดยการล่องเรือในแม่นํามอสควาซึงถือได้ว่า
เป็ นแม่นําสายหลักทีไหลผ่านกรุงมอสโคว ผ่านชมความงามของสถาปั ตยกรรมต่างๆของ
สองฝั งแม่นําทีประดับประดาตกแต่ ง อย่างสวยงาม หลัง จากนันนํ าท่านเดินทางกลับ สู่
โรงแรมทีพัก (เตรีย มแพ็ค กระเป๋ าสํ า หรับ ออกเดิน ทางสู่เ มือ งเซนต์ ปี เ ตอร์ส เบิร์ก ใน
วันรุง่ ขึน)
พัก IZMAILOVO GAMMA-DELTA HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีห้า

มอสโคว - เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ - เสาอเล็กซานเดอร์ - พระราชวังฤดูหนาว

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนํ าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
ความเร็วสูง
........... น. นําท่านออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ด้วยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN เทียวที
760A
...........น. ค ณ ะ เ ดิ น ท า ง ถึ ง น ค ร เ ซ น ต์ ปี เ ต อ ร์
สเบิร์ก หรือ เลนิ น กราดเดิม ทีสร้า งโดย
พระเจ้าปี เตอร์ มหาราช เมือ ปี ค.ศ. 1703
นครแห่งนีมีประวัตศิ าสตร์ของการต่อสูข้ อง
ชาวเมือ งหลายครังและยัง เป็ นอู่ กํ า เนิ ด
อํานาจของการ ปฏิวตั ริ สั เซียทีสันสะเทือน
ไปทั วโลก เมื อ งนี ถื อ ได้ ว่ า เป็ นเมื อ งที
สวยงามทีสุดแห่งหนึงของโลกประกอบด้วย 44 เกาะ เชือมต่อกันด้วย แม่นํา-ลําคลองอีก
6

86 สาย สวยงามจนได้รบั ฉายาว่าราชินีแห่งยุโรปเหนือ นครแห่งนีเคยเป็ นเมืองหลวงเก่า
ของรัสเซียมานานกว่ า 200 ปี ตัวเมืองนัน ได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นนครทีสวยและ
สมบูรณ์มากทีสุดในด้านงานสถาปั ตยกรรมและผังเมือง
เทียง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ จัตุรสั พระราชวังซึงเป็ นจัตุรสั หลักของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เป็ นสถานทีประกอบพิธ ีก าร
ต่ า ง ๆ ที สํ า คั ญ ร ว ม ถึ ง
เ ห ตุ ก า ร ณ์ สํ า คั ญ ท า ง
ประวัตศิ าสตร์ของรัสเซียด้วย
ภายในบริ เ วณยัง เป็ นที ตั ง
ของเสาพระเจ้ า อเล็ ก ซาน
เดอร์ที 1 สร้างขึนเพือเป็ นที
ระลึก ถึ ง คราวทีทํ า สงคราม
ชนะนโปเลีย นแห่ ง ฝรังเศส
จากนั นนํ า ชมความยิงใหญ่ ข อง พระราชวัง ฤดู ห นาวHERMITAGE
MUSEUM ที
ประกอบด้วยห้อง ต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานทีแห่งนีเคยใช้เป็ นทีรับรองการ
เสด็จเยือนประเทศรัสเซียของรัชกาลที 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย
พร้อมทังทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ กบั พระเจ้าซาร์นิโคลัสที 2 ของรัสเซียอีกด้ว ย
ปั จจุบนั พระราชวังนีได้ถูกใช้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์เฮอร์มเิ ทจทีเก็บรวบรวมงานศิลปะลําค่า ของ
โลกกว่า 8 ล้านชิน รวมทังภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี, ปี กสั
โซ,แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะทีสวยทีสุดและใหญ่ทสุี ดของโลกแห่งหนึง
คํา
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ทพั
ี ก
พักPARK INN BY RADISSONHOTELหรือเทียบเท่า

วันทีหก
เช้า

เทียง

พุชกิน - พระราชวังแคทเธอรีน - ปี เตอร์ฮอฟ - วังฤดูรอ้ นเปโตรควาเรสต์
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ เ มือ งพุ ช กินตังอยู่ทางใต้ ของเซนต์ ปี เ ตอร์ส เบิร์ก เป็ น เมือ งทีมีค วาม
สวยงามด้วย สถาปั ตยกรรมเก่ าแก่ ทีได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้อย่างดี จากนันนํ าท่านเข้าชม
พระราชวังแคทเธอรีน ภายในพุชกินวิลเลจทีสวยงามแห่งหนึงในรัสเซียด้วยสถาปั ตยกรรม
ผสมผสานโดยนํ าเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกัน
ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลัง ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับ
ร้อย โดยเฉพาะห้องอําพัน (แอมเบอร์รมู ) ทีทุกท่านจะต้องประทับใจอิสระให้ท่านเดินชม
สวนอันร่มรืนงดงามในสไตล์ฝรังเศสหรือช้อปปิ งสินค้าพืนเมืองได้ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนันนํ าท่านเดินทางสู่เมืองปี เตอร์ฮอฟซึงเป็ นทีตังของ “พระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรควา
เรสต์ ”ทีสร้า งขึนในสมัย พระเจ้ า ปี เ ตอร์ม หาราชพระตํ า หนั ก ทีได้ ชือว่ า เป็ น RUSSIA
VERSILLES เป็ นพระราชวังทีงดงามโดดเด่นด้วยอุทยานนํ าพุทพวยพุ
ี
่งมาจากรูปปั นสี
ทองและทีต่าง ๆ มากกว่าหนึงร้อยแห่ด้วยสถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตืนตาตืนใจกับ
ประติมากรรม ทีวิจติ รงดงาม
อลัง การยิ ง ห้ อ งหับ ต่ า งๆ
ภายในพระราชวั ง ประดั บ
ประดาไปด้ว ยทองคํ า อร่ า ม
เ รื อ ง พ ร้ อ ม ภ า พ เ ขี ย น ที
สวยงามเก่ า แก่ ท รงคุ ณ ค่ า
ทางประวัติศ าสตร์จ นมิอ าจ
ประเมินค่าได้ส่วนภายนอกก็
ดารดาษไปด้ ว ยพฤกษานานาพั น ธุ์ แ ละสวนนํ าพุ อ ั น ตระการตาสวยงามไม่ แ พ้
พระราชวังแวร์ซายในฝรังเศส
คํา
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ทพั
ี ก
พักPARK INN BY RADISSONHOTELหรือเทียบเท่า

วันทีเจ็ด

อนุสาวรีย์พระเจ้าปี เตอร์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - วิหารหยดเลือด - ป้ อมปี เตอร์แอนด์
พอล - เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม อนุ สาวรียพ์ ระเจ้าปี เตอร์มหาราช เป็ นอนุ สาวรียแ์ ห่งแรกของรัสเซีย ทีพระนาง
แคทเธอรีนที 2 ดําริให้สร้างขึนเพือเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าปี เตอร์มหาราชผู้สร้างเมือง
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ โดยมีตวั อักษรภาษาลาตินและภาษารัสเซียสลักอยู่ทฐานข้
ี
อความว่า
แด่พระเจ้าปี เตอร์ที 1 จากพระราชินีแคทเธอรีนที 2 สิงหาคม ค.ศ. 1782 นํ าท่านชม มหา
วิหารเซนต์ไอแซค ซึงเป็ นวิหารทีมีความหรูหรา โดยจะเห็นได้จากเสาหินแกรนิตสีนําตาล
ทองรวมทังสินประมาณ 48
ต้น นํ าหนักต้นละ 114 ตัน
สูงไม่ตํากว่า 20 เมตรเป็ น
เสาหินทังแท่ง โดยมีเ สาหิน
ทีหายากอื นๆอี ก มาก เช่ น
มาลาไคต์ เสาหิ น สี เ ขี ย ว
(MALACHITE) และลาปิ ส
เส า หิ น สี นํ า เ งิ น ( LAPIS)
วิ ห ารแห่ ง นี ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
วิหารทีมีโดมใหญ่เป็ นอันดับ
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เทียง

คํา
23.45 น.

4 ของโลกรองจาก Santa Marie Dei Fiori in Floence , St. Pual in London and St.
Peter In Rome ซึงเป็ นโบสถ์ทมีี โดมใหญ่ทสุี ด ยอดโดมทําด้วยทองคําแผ่นหนักถึง 100
กิโ ลกรัม วิห ารเซนต์ไ อแซคแห่ ง นีนับว่ ามีผู้สร้างมากถึง 400,000 คน ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรังเศส August de montferrand ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 40 ปี จากนันนํ า
ท่านชม วิหารหยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) ทีสร้างขึนเพือระลึกถึง
พระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที 3 ชมความงดงามของโบสถ์นีและทีมาของคําว่า โบสถ์หยด
เลือด รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์แห่งนีนัน จําลองมาจากมหาวิหารเซนต์บาซิล
ในมอสโคว
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลัง มืออาหารนํ าท่านเข้าชม ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล ซึงในอดีตเคยใช้เป็ นทีคุ มขังของ
นักโทษทางการเมือง เป็ นป้ อมปราการทีสร้างขึนพร้อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ปั จจุบนั
ใช้เป็ นสุ สานทีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุ กพระองค์ จากนั นนํ าท่ าน
เดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo อิสระให้ท่านเลือกซือของทีเอาท์เล็ต ซึงรวมร้านค้าแบรนด์
ชือดังมากกว่า 40 ร้านค้า อาทิเช่น ADIDAS, BOSS, FURLA, GUESS, LACOSTE, NIKE,
PUMA, TOMMY HILFIGER, VASSA&CO, SAMSONITE ฯลฯ ได้เวลานัดหมายนํ าท่าน
เดินทางสู่ภตั ตาคาร
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
คณะออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเทียวบิน HY632/HY533 (23.45-06.35 / 09.2017.20) แวะเปลียนเครืองทีกรุ ง ทาซเคนท์ ประเทศอุ ส เบกิส ถาน (บริก ารอาหารและ
เครืองดืมบนเครือง)

วันทีแปด กรุงเทพมหานคร
17.20 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื

********************
*** หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้เพือความเหมาะสม ทังนีทาง
บริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ ***
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แกรนด์ ร ัส เซีย -มอสโคว์- เซนต์ ปี เ ตอร์ 8 วัน HY
อัตราค่าบริการ
VT01-12HY

ผูใ้ หญ่
(พักห้องคู)่

05-12 มิ.ย.62
19-26 มิ.ย.62
10-17 ก.ค.62
24-31 ก.ค.62
07-14 ส.ค.62
21-28 ส.ค.62
04-11 ก.ย.62
18-25 ก.ย.62
02-09 ต.ค.62
09-16 ต.ค.62
16-23 ต.ค.62
23-30 ต.ค.62

49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900

เด็กอายุ 02-11 เด็กอายุ 06-11 เด็กอายุ 02-05
ปี
ปี
ปี
พักกับผูใ้ หญ่
1 ท่าน (ห้องคู่)

พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน มีเตียง

พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน ไม่มเี ตียง

49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900

47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
47,900

45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900

พักเดียว
จ่ายเพิม

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

อัตรานีรวม
1) ค่าตัวเครืองบิน (Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจํานวนวันจํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายทีทางสายการบินกําหนด (นําหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่าน
ละ 20 กิโลกรัม/กระเป๋ าถือขึนเครืองท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้
คนขับรถเกิน 12ชัวโมง/วัน)
4) ค่า Coach Tax และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมทีระบุตามรายการหรือเทียบเท่าพร้อมอาหารเช้า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่ม ี
เครืองปรับ อากาศ เนื องจากอยู่ใ นภูมปิ ระเทศทีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน
หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งมี
การเปลียนย้ายเมือง โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ)
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6)
7)
8)
9)
10)

ค่าอาหารเลิศรสทุกมือทีระบุตามรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ
ค่าตัวรถไฟความเร็วสูง SAPAN ( ชันสอง)
ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 1,500,000 บาท
กับ ACE Insurance Limited (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตรานีไม่รวม
1) ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม 7% (กรณีตอ้ งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี อ่ งพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
พิเศษ
4) ค่านําหนักส่วนทีเกิน 20 กิโลกรัม และมีจาํ นวนมากกว่า 1ชิน(ตามระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าพนักงานยกกระเป๋ าเข้า-ออกในโรงแรมทีพัก (เนืองจากบางโรงแรมไม่มพี นักงานยกกระเป๋ า)
6) ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน (ท่านละ 6USD/คน/วัน)
7) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (ท่านละ 3 USD/คน/วัน)
เงือนไขการสํารองทีนัง
1) กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก ท่านละ 20,000 บาท พร้อม
แฟกซ์หรืออีเมล์หน้าหนังสือเดินทางของผูเ้ ดินทางมายังบริษทั ฯ เพือยินยันการจองทีนัง
2) ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงหมดก่
ั
อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิเช่นนัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิท ธิในการยกเลิก การเดิน ทางของท่ า น และการคืน เงิน ทังหมดหรือ บางส่ ว นตาม
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง
3) กรณียกเลิกการเดินทางก่อนกําหนดการเดินทาง หากมีคา่ ใช้จ่ายในการดําเนินการไปแล้วจํานวนมาก ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ หักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนส่วนทีเหลือให้กบั ท่าน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทมีี ผเู้ ดินทาง

น้อยกว่า 20 ท่าน ซึงในกรณีนีทางบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงหมด
ั
หรือจัดหาคณะทัวร์อนให้
ื ถา้ ต้องการ

อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลียน และราคาตัวเครืองบินในปั จจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
การปรับ เปลียนราคาค่ า บริก ารในกรณี ทีมีก ารขึนราคาค่ า ตัวเครืองบิน ค่ า ประกัน ภัย สายการบิน
ค่าธรรมเนียมนํามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลียนได้ปรับขึนในช่วงใกล้วนั ทีคณะ
จะเดินทาง

บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน
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หากท่านถูกเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนันๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึงอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่
คืนเงินบางส่วนหรือทังหมด
บริษัทฯ จะไม่ร บั ผิด ชอบต่ อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้า มเข้าประเทศ อัน เนืองมาจากมีส ิงผิด
กฎหมาย เช่น ยาเสพติด และจะไม่มกี ารคืนเงินค่าบริการทังหมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์
ท่านอืนๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว้
เพือไม่ให้กระทบกับลูกค้าท่านอืน แต่ทางตัวแทนบริษทั ฯ จะทําหน้าทีประสานงานและเจ้าหน้าทีจะทําการ
ติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า เมืองให้กบั
ชาวต่ า งชาติ หรือ คนต่ า งด้า วทีพํา นักอยู่ใ นประเทศไทย แต่จ ะทํา หน้ า ทีช่ว ยเหลือเจรจา แต่ อํา นาจ
สิทธิขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
บริษทั ฯ จะทําหน้าทีเป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทั ขนส่งเมือเกิด
การสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
ค่าบริการทีท่านชําระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระให้กบั บริษทั ฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนันหากท่านมีเหตุอนั ใดทีทําให้ท่านไม่ได้เดินทางท่องเทียว
พร้อมคณะตามรายการ ทีระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานทีเกียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษทั ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีให้บริการ บริษทั ฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที
จะจัดบริการทัวร์อนทดแทนให้
ื
แต่จะไม่คนื เงินให้สาํ หรับค่าบริการนันๆ
มัค คุ เ ทศก์ พนัก งาน และตัว แทนของบริษัท ฯ ไม่ ม ีส ิท ธิในการให้คํา สัญ ญาใดๆ ทังสินแทนบริษัท ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิก หรือความล่าช้าของ
สายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, การปฏิวตั ,ิ ทรัพย์สนิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ
และอืนๆ ทีอยู่น อกเหนื อการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่า ใช้จ่ า ยเพิมเติม ทีเกิด ขึนทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
บริษัท ฯ และตัว แทนของบริษัท ขอสงวนสิท ธิทีจะเปลียนแปลงรายการทัว ร์ต ามความเหมาะสม ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจํากัดด้านภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริง ทังนีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญเมือท่านได้ชาํ ระเงิน
มัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ ดังทีได้กล่าวข้างต้นแล้ว
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