รห ัสโปรแกรม : 15876

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็ นสกุลเงินไทยบาท สาหรับคณะเดินทาง 30 ท่าน
(การันตีขนั้ ตา่ 20 ท่าน ออกเดินทาง)
วันเดินทาง
16 – 24 มกราคม 2563
31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563
25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563
12 – 20 มีนาคม 2563

ราคาต่อท่าน พักห้องคู่

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

53,900

10,000

26 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 2563

57,900

10,000

ราคาเด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียง/ไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
ราคาไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่ น USD40 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป
ราคาไม่รวมค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็ นสิ นน้ าใจ ขัน้ ตา่ 900 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป

รายละเอียดเที่ยวบิน
สายการบิน

วันที่เดินทาง

วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 7
วันที่ 8

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

สุวรรณภูมิ (BKK) - อิสตันบูล (IST)
TK 69
อิสตันบูล (IST) - มอสโคว์ (VKO)
TK 413
เซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ (LED) - อิสตันบูล (IST) TK 402
อิสตันบูล (IST) - สุวรรณภูมิ (BKK)
TK 64

23.30
09.35
16.05
20.55

06.25+1
12.40
19.45
10.10+1

เส้นทาง

วันที่ 1
20.00 น.

กรุงเทพฯ - อิสตันบูล
คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TURKISH AIRLINES)
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

23.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ TK 69 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง, กระเป๋ าจะทาการเช็คทรู จากสนามบิน
สุ วรรณภูมิ จนถึงสนามบินนานาชาติ วนู โคโว (Vnukovo International Airport) กรุ งมอสโคว์
สหพันธรัฐรัสเซีย น้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องรวมสู งสุ ดไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน และ
ถื อขึ้นเครื่ องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

วันที่ 2

อิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – มอสโคว์ – สถานี รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ –
ถนนคนเดิน อารบัต
เดินทางถึง สนามบินอิสตันบลู แวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 413
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ วนู โคโว (VKO) กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธี
ตรวจเอกสารคนเข้าเมื องและศุลกากร (เวลาที่ กรุ งมอสโคว์ ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง ทางบริ ษั ท

06.25 น.
09.35 น.
12.40 น.

แนะนาให้ลูกค้าทาการปรั บนาฬิกาทันที ที่ไปถึ งเพื่ อความเข้าใจที่ ตรงกันเวลานัดหมาย)

อุณหภูมเิ ฉลีย่ กรุงมอสโคว์ในช่วงฤดูหนาว (อ้างอิงจาก : https://m.accuweather.com )
พฤศจิ กายน
อุณหภูมิเฉลี่ ย สู งสุ ด 5’ C
ต่าสุ ด (-5)’C
ธันวาคม
อุณหภูมิเฉลี่ ย สู งสุ ด (0)’ C ต่าสุ ด (-10)’C
มกราคม
อุณหภูมิเฉลี่ ย สู งสุ ด (-5)’ C ต่าสุ ด (-15)’C
กุมภาพันธ์
อุณหภูมิเฉลี่ ย สู งสุ ด (-5)’ C ต่าสุ ด (-15)’C
มี นาคม
อุณหภูมิเฉลี่ ย สู งสุ ด 5’ C
ต่าสุ ด (-5)’C

นาท่านเดินขึ้นรถบัสที่รอรับ เพื่ อเดินทางสูใ่ จกลางกรุ งมอสโคว์ นาท่านเข้าชม สถานี รถไฟใต้ดิน
เมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถื อได้วา่ มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่น
ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่ มต้นมา
จากช่วงแรกสุดที่สตาลินขึ้นมาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นามาตกแต่ง
ภายในสถานี นั้ น เป็ นลัก ษณะของงานศิ ล ปะที่ สร้า งขึ้ น เพื่ อระลึ ก ถึ ง คุ ณ ความดี ข องวี ร บุ รุ ษ
(Monumental Art) ซึ่งจะสื่ อออกมาในรู ปของงานปั้น รู ปหล่อ ภาพสลักนู นต่ า ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก

จากนั้นนาท่านเดินชม ถนนคนเดิ น อารบัต ที่เป็ นถนนศิ ลปิ นและแหล่งพบปะของผู ค้ นในเมื อง
ห้ามรถผ่าน และเป็ นย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ ่น ร้านจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ของที่ระลึ ก
ต่างๆ มีศิลปิ นมานั่งวาดรู ป ทัง้ รู ปเหมื อนภาพขาว - ดา ภาพสีตา่ งๆ และรู ปล้อเลียน

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ Hard Rock Café
Vega Hotel & Convention Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

มอสโคว์ – ตลาดอิสเมลอฟสกี้ – จัตุรสั แดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล
ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู ่ ตลาดอิ สเมลอฟสกี้ ตลาด
ของฝากและของที่ ระลึ ก ที่ ใหญ่ท่ ี สุ ด ในมอสโก
มี ของขายมากมายและหลากหลาย ทัง้ เสื้ อผ้า
รองเท้า ผ้าพันคอ นาฬิกา ภาพวาด ของชาร่วย
และที่ นี่ ขึ้ น ชื่ อด้า นงานศิ ล ปะหัต ถกรรม คื อ
ตุ๊ ก ตาแม่ลู ก ดก เป็ นตุ๊ ก ตาไม้เ ขี ย นลวดลาย
สวยงามและซ้อนกันเป็ นชัน้ ๆ มีตงั้ แต่จากตัวใหญ่ไปตัวเล็ก หมวกขนสัตว์และผ้าพันคอขนสัตว์ก็
เป็ นที่นิยม อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
นาท่านสู ่ จัตุรสั แดง คาว่าสี แดงในความหมายรัสเซีย คื อ สิ่ งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้ เป็ นลานกว้าง
เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา
การประท้วงทางการเมื อง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนั ใช้จดั งานในช่วง
เทศกาลสาคัญๆ เช่นวันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2

นาท่านถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิ ลปะเป็ น
แบบรัสเซี ยโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่ อเป็ นอนุ สรณ์มีชยั ชนะเหนื อพวกตาตาร์
(มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสาหรับสวดมนต์ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 ในบริ เวณนั้นยังมี
หอนาฬิ กาซาวิเออร์ ตัง้ อยูบ่ นป้อมสปาสกายา สู ง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทามา
จากทับทิ มหนัก 20 ตันซึ่ งพรรคคอมมิ วนิ สต์
น ามาประดับ ไว้ล ัก ษณะคล้า ยหอบิ๊ ก เบนที่
ลอนดอน รวมถึ ง ห้า งสรรพสิ น ค้า กุ ม
สถาปัตยกรรม ที่ เก่าแก่ของเมื อง เป็ นห้างที่

เที่ยง

คา่
ที่พกั
วันที่ 4
เช้า

ใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ า ยสิ น ค้า อุ ป โภค
เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เครื่ องสาอาง น้า หอม
และสิ นค้าที่ระลึก มีรา้ นค้ากว่า 200 ร้าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า น เข้ า ชม พระราชวั ง เครมลิ น
(KREMLIN)
สร้า งขึ้ น ในปี ค.ศ.1147
โดย มกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรู กี มีรบั สัง่ ให้สร้างเพื่ อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีต
เป็ นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดาที่เป็ นเหมื อนหัวใจของกรุ งมอสโคว ตามความเชื่ อของชาวรัสเซีย
เครมลินคื อ ที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบนั พระราชวังเครมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์ และที่ตงั้ สถานที่สาคัญ
หลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่ งก่อสร้างอื่ นๆ อีก
นาท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER)
ที่ อยู ใ่ นบริ เ วณพระราชวังเครมลิ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์น้ ี เป็ นสถานที่ เก็ บ สมบัติ ล ้า ค่า กว่า 4,000 ชิ้ น
เช่น ศาสตราวุธ ต่าง ๆ เครื่ องป้องกันตัว หมวก เสื้ อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่ อง เงิน ทอง เพชร
เครื่ องทรงของกษัตริ ยพ์ ระเจ้าซาร์ และซารี น่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
Vega Hotel & Convention Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิต้ ี - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สแปร์โร่ฮิลล์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู ่ เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมื องนี้ เปรี ยบเสมื อนเมื องโบราณ เพราะเมื องซากอร์สได้
เป็ นที่ตงั้ ของศาสนสถานที่ใหญ่ท่ ีสุดและเก่าแก่ท่ ีสุด ในคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญที่
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของประเทศ เป็ นวิ ท ยาลัย สอนศิ ล ปะ
สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพ
ไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ นาท่าน เข้าชม โบสถ์
โฮลี ทริ นิต้ ี (Holy Trinity Monastery) เป็ น
โบสถ์แ รกของเมื อ งมี ย อดโดมหัว หอมสี ท อง

เที่ยง

คา่
ที่พกั
วันที่ 5
เช้า
-- : --

ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มี โลงศพสี เงิ นของนักบุ ญเซอร์เจี ยส ที่
ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางกลับสู ่ กรุ งมอสโคว์ นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็ น
วิหารโดมทองที่ใหญ่ท่ ีสุดในรัสเซีย ตัง้ อยูใ่ จกลางเมื องติดกับแม่น้ามอสโคว์ รอบ ๆ วิหารจะมีภาพ
หล่อโลหะเป็ นรู ปนักรบโบราณกับกษัตริ ยท์ ่ ีสวยงามและเหมื อนจริ ง
น าท่า นเดิ น ทางสู ่ สแปร์โ ร่ ฮิ ล ล์ หรื อ เนิ นเขา
น ก ก ร ะ จ อ ก ถ่ า ย รู ป ด้ า น ห น้ า
มหาวิ ท ยาลัย มอสโคว์ ซึ่ งเป็ นมหาวิ ท ยาลัย ที่
เก่า แก่ท่ ี สุ ด ของรั ส เซี ย ที่ นี่ จะเป็ นจุ ด ชมวิ ว ที่
สามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพของกรุ งมอสโก เช่น
ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน คื อ ตึกที่ทา
การของรัฐบาล 2 ตึ ก ตึ กที่ พักอาศัย 2 ตึ ก
และตึ กของมหาวิ ทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ ยังมี
แผงลอยขายของที่ ระลึ ก ในราคาถู ก ตั้ง อยู ่เ ป็ น
จานวนมาก พิเศษ!! จากนั้นนาท่าน ขึ้ นเคเบิล
คาร์ข า้ มแม่ น้ า Moskva ในมอสโคว์ ซึ่ ง
โครงการเคเบิ ลคาร์แห่งใหม่น้ ี เริ่ มการก่อสร้างใน
เดื อ นพฤษภาคม 2560 และแล้ว เสร็ จ ในเดื อ น
พฤศจิ กายน 2561 มี ความยาว 720 เมตร แบ่งออกเป็ น 3 สถานี ได้แก่ Luzhniki, New
League, Kosygina และ Sparrow Hills ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์สาหรับแต่ละสถานี
ตัวระบบถูกออกแบบมาเพื่ อข้ามแม่น้า Moskva และสามารถวิ่งได้ตลอดทัง้ ปี ในทุ กสภาพอากาศ
ระบบสามารถทนต่อลมและฝน ให้ทา่ นได้ชมทัศนี ยภาพอันงดงานของเมื องหลวง และชมวิว แลนด์
มาร์กที่สาคัญของมอสโกหลายแห่ง
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
Vega Hotel & Convention Center ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
มอสโคว์ - รถไฟความเร็วสูง Sapsan train - เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดิ นทางสู ่ สถาณี รถไฟ เพื่ อนาท่าน
เดิ น ทาง กลับ สู ่อ อกเดิ น ทางจากเซนต์ปี เตอร์
สเบิร์ก โดย รถไฟความเร็ วสูง Sapsan train*

ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ

4 ชัว่ โมง (*เที่ ยวการเดิ น ทางโดยรถไฟ และเวลาออกเดิ นทางอาจมี การ

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภาพอากาศ)

เที่ยง

คา่
ที่พกั
วันที่ 6
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นอิสระให้ทา่ นได้มีโอกาศเดิ นชมเมื อง และ
ช้ อ ป ปิ้ ง บ ริ เ ว ณ ถ น น เ น ฟ ส กี้ (Nevsky
Prospekt) ถนนสายหลักของ นครเซนต์ปีเตอร์
สเบิ ร์ก ซึ่ งเป็ นจุ ด ศู น ย์ร วมทัง้ ย่า นการค้า ที่ อยู ่
อาศัย ที่ ตั้ง ของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม
ร้ า นค้า และสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวที่ ส าคั ญ อื่ นๆ
อีกมากมาย ถนนเส้นนี้ เป็ นที่รูจ้ กั กันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ศูนย์กลาง แห่ง นครเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก ชื่ อเดิมคื อ Nevskaya Perspective สร้างขึ้นปี ค.ศ.1710 ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช
โดยสถาปนิ ก ชื่ อว่า Alexandre Jean Baptiste Le Blond มีความยาวทัง้ สิ้ น 4.5 กิโลเมตร
เริ่ มต้นจากหน้าพระราชวังฤดูหนาว Hermitage ติดกับแม่น้าเนวา และสิ้ นสุ ดที่สถานี รถไฟมอส
โคว์ จุดเด่นของถนนเส้นนี้ คื อมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรี ยงรายอยู ่
ริ มสองข้างทาง และได้มีการก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม จนแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 1760
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
Park Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –
โบสถ์แห่งหยดเลือด – โบสถ์คาซาน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอลด์ ( PETER
AND PAUL FORTRESS ) เป็ นสิ่ งก่อสร้างแรก
สุ ดของเมื อง St.Petersburg สร้างในปี ค.ศ.1703
เป็ นอนุ สรณ์ช ยั ชนะสงครามเหนื อสวี เ ดนด้ว ย
ศิ ลปะแบบบารอกเพื่ อใช้เป็ นป้ อมปราการในการ
ป้องกันข้าศึกรุ กราน ตัง้ อยูบ่ น เกาะวาซิลเยฟสกี้
(Vasilievsky Island) ลักษณะเป็ นรู ปทรงหกเหลี่ยม กาแพงเป็ นหิ นก่ออิฐ ส่วนวิหารปี เตอร์ แอนด์
ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress)
เริ่ มสร้า งขึ้ น เมื่ อปี ค.ศ.1712 ด้ว ยการออกแบบของ
DomennicaTrezzini สร้างเสร็ จในวันที่ 29 มิ ถุนายน ค.ศ.1733 ตัง้ ชื่ อวิ หารแห่งนี้ เพื่ อเป็ น
เกียรติแด่นักบุญปี เตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่ อเป็ นการเผยแพร่ศาสนา ความสู งของยอดแหลมคื อ
122.5 เมตร ในอดีตเป็ นสิ่ ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมื องและห้ามสร้างสิ่ งก่อสร้างใดสู งกว่า ภายใน

เที่ยง

คา่
ที่พกั

ทาการตกแต่งด้วยศิ ลปะบา รอกซึ่ งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริ สต์ออร์โทดอกซ์ทว่ั ไปและวิ หาร
แห่งนี้ ยังเป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่ มต้นจากพระเจ้าปี เตอร์มหาราชเป็ นองค์แรก
จนกระทัง่ ถึงกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของราชวงศ์
จากนั้ น น าท่ า นเข้า ชม มหาวิ ห ารเซนต์
ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)
สร้ า งในปี ค.ศ.1712 โดยมี โ ดมทองเป็ น
เอกลักษณ์ ในอดี ตวิ หารเซนต์ไอแซคเป็ นเพี ยง
โบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่ งต่อมาได้รับการปรับปรุ งเป็ น
โบสถ์หิน และถู กสร้างใหม่อย่า งงดงามในสมัย
พระเจ้า อเล็ ก ซานเดอร์ ท่ ี 1 ที่ ปรารถนาจะให้
วิหารแห่งนี้ เป็ นวิ หารที่มีความยิ่งใหญ่ท่ ีสุดของโลก พระองค์จึงทุม่ เททัง้ กาลังคนและกา ลังทรัพย์
อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้ทองคาแผ่นปิ ดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดา
ด้วยหิ นอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าชม โบสถ์แห่งหยดเลื อด (Church
of the Savior on Spilled Blood) สร้างขึ้นบน
บริ เวณที่พระเจ้าอเล็ กซานเดอร์ ท่ ี 2 ถู กลอบปลง
พระชนม์แ ละพระเจ้า อเล็ ก ซานเดอร์ ท่ ี 3 ทรง
สร้า งโบสถ์ข้ ึ นเพื่ อเป็ นอนุ สรณ์ แด่พ ระบิ ด า
สถาปัตยกรรมมีลกั ษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่
กรุ งมอสโคว์ นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์คา
ซาน (Kazan Cathedral) สร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้าปี เตอร์มหาราช ในปี ค.ศ. 1708 ตัง้ อยูใ่ จ
กลางเมื อง บนถนนเนฟสกี้ ถนนเส้นหลักของตัวเมื อง เป็ นสถาปัตยกรรมในรู ปศิ ลปะแบบนี โอ
คลาสสิ ก ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ต่อมาได้เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับฝรั่งเศส
ขึ้น จึงได้นารู ปปั้นของผู บ้ ญ
ั ชาการสู งสุ ดแห่งกองทัพเรื อ คื อ Mikhail Kutuzov และ Barclay de
Tolly มาจัดแสดงเป็ นอนุ สรณ์ไว้ดา้ นหน้า
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
Park Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์

วันที่ 7
เช้า

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู ่ "เมืองพุชคิ น" (Pushkin) อีกหนึ่ งเมื องท่องเที่ยวที่มีช่ ื อเสี ยง ซึ่งตัง้ อยูใ่ นเขต
นครสหพันธ์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) โดยตัวเมื องนั้นตัง้ ห่างจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ไปทางทิศใต้ ประมาณ 24 กิโลเมตร (15 ไมล์) ได้รบั การก่อตัง้ ขึ้นในปี 1710
นาท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรี น ซึ่ งเป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นที่ สวยงามแห่งหนึ่ งในรัสเซี ย
มี หอ้ งต่างๆ ให้เข้าชมมากมาย แต่ละห้องนั้นจะมี การประดับตกแต่งอย่างสวยงามในศิ ลปะที่
แตกต่างกันออกไป

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวัง
ฤดูหนาว (The Hermitage Art Museum &
Winter Palace) เป็ นพิ พิธภัณฑ์ศิลปะ
วัฒ นธรรมที่ สาคัญ ที่ มี ขนาดใหญ่แ ละเก่า แก่
สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1764 ออกแบบโดย Carlo
Rossi มีขนาดใหญ่โตมาก เพื่ อแสดงถึงอานาจ
และความรุ ่งโรจน์ของซาร์แห่งจักรวรรดิรัสเซีย
ซึ่ งแต่เดิ ม พระราชินีแคทเธอรี นได้เก็บรวบรวมภาพเขียนชื่ อดังไว้มากมายจากทั่วทุกมุมโลก จน
ต้องสร้างห้องสาหรับเก็บภาพและสมบัติลา้ ค่าขึ้นมา ต่อมาได้มีการจัดหมวดหมูข่ องสะสมทัง้ หมด
และเปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปเข้าชมได้
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
Park Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์

คา่
ที่พกั

วันที่ 8
เช้า

16.05 น.
19.45 น.
วันที่ 9
20.55 น.
10.10 น.

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ - Pulkovo Outlet Village - สนามบิน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ Pulkovo Outlet
Village แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าดังมากมายกว่า
40 ร้ า น สั ม ผั ส ประสบการณ์ ก ารช้อ ปปิ้ ง
ที่ ครบครันด้วยสิ นค้า ชัน้ นาต่างๆ มากมาย เช่น
ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE
NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ
*** อิสระในการเลื อกทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่ อสะดวกในการ ช็อปปิ้ ง และเก็บภาพ
บรรยากาศ***
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
ออกเดินทางสู ่ สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 402
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง
อิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 64
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***************************************************************************
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่าง ๆ ของโปรแกรมโดยละเอียด เมื่ อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์แล้ว
ทางบริ ษัทถื อว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (เดินทางไป-กลับพร้อม
คณะ) (สัมภาระถื อขึ้นเครื่ อง 7 กก. สัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง 1 ใบไม่เกิน 20 กก.)
 ค่าตัว๋ รถไฟความเร็ วสูง Sapsan train ชัน้ Economy
 ค่าที่พกั ระดับ 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่
สามารถเข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยอุบตั ิ เหตุ เดิ นทาง ความคุม้ ครองการเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง
สู งสุ ด 2,000,000 บาท / หรื อค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ สู งสุ ด 500,000 บาท / และขยายความ
คุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ คุม้ ครองวงเงินสูงสุด 10,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม








ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ
ค่าทาเอกสารผูถ้ ื อต่างด้าว และ ค่าวีซา่ ที่มีคา่ ธรรมเนี ยม
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ขอเรี ยนให้ทา่ นทราบว่า กรณี ไม่มีบริ การยกกระเป๋ า ท่านผูเ้ ดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สิน
ของท่านด้วยตนเอง
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลตลอดการเดินทาง 900 บาท ตลอดทริป
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 40 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป

การชาระเงิน
•

สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท (ภายใน 1 วัน หลังการจอง) พร้อม
สาเนาหนังสื อเดินทาง (***สาคัญมาก กรุ ณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊ สัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่ม
พาสปอร์ต, หรื อทาพาสปอร์ตฉี กขาด เพราะอาจมีผลทาให้ทา่ นถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***)

•
•

ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 - 59 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท หรื อตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด

หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณี ท่ ีมีผูเ้ ดิ นทางน้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่ งใน
กรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันทาการ หรื อจัดเสนอทัวร์อ่ ื นให้ถา้ ต้องการ
 กรณี ท่ ลี ูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคื นมัดจาตามเงื่ อนไขทางบริ ษทั จะดาเนิ นการคื นเงินภายใน 14 วัน
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็ บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่ น ๆ ที่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จา่ ยเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็ บป่ วย การถูกทาร้าย
การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ อุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ
 ราคานี้ คิ ดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่า
น้ามัน หรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
****************************************************************

