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วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

11.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เวย์ ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D
สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

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

14.00 น.

ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ TG974
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง ** ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง **

 (-/-/-)
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19.45 น.

ทีพ่ กั

วันทีส่ อง
เช้ า
จากนั้น

เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
** เวลาท้องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่
นาท่ า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง มอสโคว์ เมื อ งหลวงของรั ส เซี ย ครองอัน ดับ เมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดของยุโ รป เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็ นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองหนึ่ ง ประกอบด้วย
สถาปั ตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถ์ซ่ ึ งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามมากกว่า 200 แห่ง
HOLIDAY INN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่ มืองมอสโคว์

สถานีรถไฟความเร็วสู ง • เมืองเซนต์ ปิเตอร์ สเบิร์ก • วิหารเซนต์ ไอแซค • ป้ อมปิ เตอร์ และปอล
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
เดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสู ง Sapsan Fast Train (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม**เมืองที่ได้รับ
สมญานามว่า “ราชิ นีแห่ งยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง
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เทีย่ ง
จากนั้น

จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ป้ อมปี เตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)สิ่ งแรกที่สร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์ สเบิร์ค
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1703ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์
มหาราช เป็ นสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ สู ง ที่ สุ ด ของเมื อ ง
โดยมี ค วามสู ง ถึ ง 122.5 เมตร ลัก ษณะเป็ น
รู ปทรงหกเหลี่ ย ม เป็ นศิ ล ปะแบบบารอค
ปัจจุบนั ด้านในเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เป็ นที่ฝังพระ
ศพของพระเจ้าปี เตอร์ ม หาราช และพระบรม
วงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ นอกจากนี้ ยงั
มี ภ าพเขี ย นของนั ก บุ ญ รวมรู ปพระแม่ ม ารี
ศักดิ์สิทธิ์ ที่งดงาม อันเป็ นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
คริ สต์ศาสนิกชน
เดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือว่าได้รับการตกแต่งอลังกาลมากที่สุด
ยอดโดมฉาบด้วยทองคาแท้ 100 กิโลกรัม และภายในใช้หินอ่อน และหิ นอื่น ๆ กว่า 43 ชนิ ด ในอดี ตเคย
เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สถานที่แห่งนี้ จึงได้มีการก่อสร้างขึ้นใหม่ ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ในปี ค.ศ.
1818 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส ชื่ อ Auguste de Montferrandโดยใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง
40 ปี มี การออกแบบด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตัววิหารใหญ่โต สี ข าวบริ สุ ท ธิ
ประดับด้วยประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เป็ นโบสถ์ออร์ โทดอกซ์แห่ งเดียวที่ประดับประดาตกแต่งด้วย
กระจกสี อย่างวิจิตรบรรจง และยังเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเมืองที่นี่ให้ความนับถือเป็ นอย่างมาก
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เย็น
ทีพ่ กั
วันทีส่ าม
เช้ า
จากนั้น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Park Inn Pribaltijskaya หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่ มืองเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ก
พระราชวังฤดูร้อน หรื อพระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพธิ ภัณฑ์ เฮอมิเทจ
โบสถ์ หยดเลือด
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่า นเดิ นทางสู่ พระราชวังฤดู ร้อน หรื อ พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ (Peterhof Palace)พระราชวังที่
สวยงาม ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช เป็ นพระราชวังที่สรรสร้างโดยศิลปิ นเอกในสมัยนั้น ที่
ชื่อว่า ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และ เลอ บรอง ซึ่ งทั้งสองคนแบ่งกันสร้างพระราชวังนี้ โดยตัวภายใน
พระราชวังเป็ นหน้าที่ หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และ
คลาสสิ ก พระเจ้าปี เตอร์ หมายมัน่ ปั้ นมือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่
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บรรจงสร้างพระราชวังอย่างประณี ตเน้นการตกแต่งภายในที่เลือกจะใช้ โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและ
ภาพวาดสี น้ ามันเป็ นหลักด้านนอกจะเป็ นหน้าที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจ้าปี เตอร์ เชิ ญมาสร้างลานน้ าพุ
โดยเฉพาะ ลานน้ าพุแห่งนี้ถือเป็ นจุดหลักของประสาทแห่ งนี้ ก็วา่ ได้ ด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาและแสง
ของพระอาทิตย์กระทบผิวน้ า และขอบอ่างสี ทองมัน รวมถึ งบรรยากาศร่ มรื่ นของต้นไม้นานาพันธุ์จึงทา
ให้เกิดภาพที่สวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยาย

** ในส่ วนของนา้ พุทางพระราชวังจะปิ ดในฤดูหนาว ประมาณช่ วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และ
อาจปิ ดทาการในวันจันทร์ สิ้นเดือน หรื อวันจันทร์ กบั วันอังคาร (2วันติดต่ อกัน) ซึ่งเป็ นธรรมเนี ยมวันหยุด
ของชาวพืน้ เมืองรัสเซีย ในช่ วงฤดูใบไม้ ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิม่ วันหยุดหรื ออาจจะปิ ดทาความสะอาด
โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรณีทพี่ ระราชวังฤดูร้อนปิ ด ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ปรับเปลีย่ นโปรแกรมได้
ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่ นไปเข้าพระราชวังอื่นทีเ่ ปิ ดหรื อสถานทีอ่ ื่นๆในช่ วงเวลาดังกล่าว**
เทีย่ ง
จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวันแบบพืน้ เมืองในพระราชวังอเล็กซานเดอร์
พิเศษ เมนูวอสก้ า + ไข่ ปลาคาเวียร์
เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 1,050 ห้อง สถานที่แห่ง
นี้เคยใช้เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซี ยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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รัชกาลที่ 5 ในการเจริ ญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเป็ นพระราชวังหลวงของราชวงศ์โรมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.
1732 -1917 ตั้งอยูร่ ะหว่างท่าวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสี เขียว และ ขาว ด้วย
สถาปั ตยกรรมบารอค ปั จจุบนั บางส่ วนของพระราชวังฤดูหนาวได้เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมในฐานะ

พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (TheState Hermitage Museum)ซึ่ งเป็ นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ าค่าของ
โลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อย่างเช่น ลิโอนาโด ดาวินซี่ ,ปิ กัสโซ่,แรมบ
รันด์,แวนโก๊ะ เป็ นต้น จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
**ในบางช่วงพระราชวังอาจมีการปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นหากวันที่เดินทางตรงกับช่วง
วันปิ ดเข้าชม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเข้า
พระราชวังอื่นที่เปิ ดหรื อสถานที่อื่นๆในช่วงเวลาดังกล่าว**
เดินทางสู่ มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ปี ค.ศ.
1708 ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ในสมัยก่อนเป็ นโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าปอลด์ที่ 1
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ในปี ค.ศ. 1800 ได้ทาการสร้างวิหารใหม่ ให้ยงิ่ ใหญ่และสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมมหาวิหารแห่งนี้มีลกั ษณะ
รู ปทรงครึ่ งวงกลม มีเสาหิ นวางเรี ยงแถวยาวอย่างเป็ นระเบียบประกอบไปด้วยเสาโรมัน 96 ต้น และโดม
ขนาดใหญ่ซ่ ึ งมียอดสู งถึง 90 เมตร ด้านนอกของวิหารมีสวนสาธารณะที่ชาวรัสเซียจะมาพักผ่อนหย่อนใจ

เดินทางสู่ โบสถ์ หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3
ทรงสร้างให้เป็ นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 พระราชบิดาของพระองค์ ผูป้ ระกาศเลิกทาส ด้วย
ความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซี ยไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็ นอยูท่ ี่จน
ลง เป็ นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่ งหญิงชาวนาผูห้ นึ่งติดระเบิดพลีชีพวิง่
เข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริ เวณถนนที่เกิดเหตุน้ นั ถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็ นโบสถ์หยด
เลือดมาจนถึงทุกวันนี้ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบรัสเซี ยในคริ สต์ศตวรรษที่ 16-17 มี
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เย็น
ทีพ่ กั
วันทีส่ ี่
เช้ า
จากนั้น
เทีย่ ง
จากนั้น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Park Inn Pribaltijskayaหรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่ มืองเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ก
สถานีรถไฟความเร็วสู ง • เมืองมอสโคว์ • สวนสุ นัขไซบีเรี ยนฮัสกี้ • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล • GUM
อารบัตสตรีท • ชมการแสดงละครสั ตว์
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
เดินทางกลับสู่ เมืองมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสู ง Sapsan Fast Train
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่ วโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุ นขั แสนรู ้ ที่ สวนสุ นัขไซบีเรียนฮัสกี้ HUSKY PARK พันธุ์สุนขั ไซ
บีเรี ยนฮัสกี้ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมีความสามารถที่จะสามารถลากเลื่อนบนน้ าแข็งหรื อหิ มะ
ได้ดว้ ย ทั้งนี้ท่านยังได้มีประสบการณ์ที่แสนสนุกในการนัง่ รถเทียมสุ นัขลากเลื่อนได้อีกด้วย
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หมายเหตุ : หากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง กรณี หิมะไม่ตกทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพาไป
เที่ยวชม หมู่บ้านโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) แทน

จากนั้น

ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สาคัญใจกลางเมืองมอสโคว์สร้างในสมัยคริ สศตวรรษที่ 17 ที่เป็ น
ศูนย์รวมเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรื อการประท้วง ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
และยังถือได้วา่ เป็ นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลกบริ เวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานที่
สาคัญของประเทศ อีกหลายแห่งที่สามารถได้ชมอันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s
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Catherdral) สถานที่ที่ซ่ ึ งถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์ จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์

ลูกกวาด”สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซี ยโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดสี สันสวยงาม

ชมหอนาฬิ กาซาวิเออร์ (Saviour clock tower)ที่ต้ งั อยูบ่ นป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะแนวโกธิ ค ปลาย
ยอดถูกประดับด้วยดาว 5 แฉกที่ทามาจาก ทับทิม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็ นผูป้ ระดับในปี ค.ศ.1995นา
ท่านเข้าชม และช้อปปิ้ ง ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม (GUM Department store)สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของ
เมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895ปั จจุบนั เป็ นห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา จาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนม เสื้ อผ้า
เครื่ องสาอาง น้ าหอม แบรนด์ดงั ที่มีชื่อเสี ยงที่เป็ นรุ่ นล่าสุ ดชม สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ (Moscow
ั สถาปั ตยกรรมหลากหลายรู ปแบบ เช่นการประดับ
Metro)ตื่นตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกบ
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เย็น
จากนั้น

ด้วยกระจกสี หิ นอ่อน จากนั้น นาท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ที่ต้ งั อยูใ่ น
ใจกลางของแหล่งประวัติศาสตร์ และถือว่าเป็ นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว์ ที่มีชื่อปรากฏใน
ประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขาย
ของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ และยังเป็ นแหล่งชุมนุมของศิลปิ นอินดี้ ที่มาโชว์ฝีมือกันจัดแบบไม่มีใครยอมใคร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู ้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรมมายากล ของ ละครสั ตว์
Circus Showโดยเป็ นนักแสดงมืออาชี พ พร้อมกับเหล่าสัตว์ที่ได้รับการฝึ กฝนมาอย่างดี หลังจากจบการ
แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู ้เพื่อเป็ นที่ระลึกได้อีกด้วย

**ทีน่ ั่งชมเป็ นบัตรแบบตั๋วกรุ๊ ปจัดตามระบบทัวร์ ล้อกที่นั่งไว้ ตามราคาทัวร์ หากท่ านต้ องการที่นั่งวีไอพีหรื อที่นั่งด้ านหน้ า
กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อซื้อบัตรอัพเกรดทั้งนีห้ ากทีน่ ั่งจะอัพได้ ต่อเมื่อมีทนี่ ั่งเหลือเท่ านั้น**
**กรณีละครสั ตว์ งดการแสดง ซึ่ งบางกรณีงดการแสดง โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า เป็ นไปทางระบบการจัดการทาง
ประเทศรัสเซียของคณะละครสั ตว์ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ าบริการส่ วนนีใ้ ห้
ทีพ่ กั
HOLIDAY INN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเ่ มืองมอสโคว์
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วันที่ห้า

พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์ อัสสั มชัญ • พิพธิ ภัณฑ์ อาเมอรี่แชมเบอร์ • มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์
สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
ชมความสวยงามและเจริ ญรุ่ งเรื องของ กรุ งมอสโคว์ ซึ่งถือเป็ นเมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่
ยิง่ ใหญ่ นาท่านเข้าชมพระราชวังเคลมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกาเนิดของ
ประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดาที่นี่เปรี ยบเสมือนหัวใจของ
กรุ งมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็ นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ทุกพระองค์จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรง
เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซี ยเชื่อว่าที่นี่เป็ นที่สถิตย์ของพระเจ้าปัจจุบนั
เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่สาหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ ชมโบสถ์อสั สัมชัญ
วิหารหลวงเก่าแก่ ที่ถือว่าสาคัญที่สุดในเคลมลิน ซึ่ งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสร้างทับลงบน
โบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้เพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

V
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ชมพิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์ ต้ งั อยูอ่ ยูใ่ นเขตพระราชวังเครมลิน สิ่ งที่ไม่ควรพลาดชม ได้แก่
มงกุฎทองคาของราชวงศ์โมโนมาคจักรพรรดิ คอนสแตนติ น โมโนมาคได้พระราชทานมงกุฎนี้ ให้กบั
เจ้าชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 700 ปี เศษ มาแล้ว สวยงามมาก ทาจากทองคา
ประดับด้วยขนเสื อเซเบิล (Sable) และอัญมณี ล้ าค่าต่างๆมากมาย และได้ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จนถึ งปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถ์ อัสสั มชั ญวิหารหลวงเก่ าแก่ ที่ ถื อว่าสาคัญที่ สุดในเครมลิ น ซึ่ งสร้ างโดย
สถาปนิ ก ชาวอิ ต าเลี ย น โดยสร้ า งทับ ลงบนโบสถ์ไ ม้เ ก่ า ที่ มี ม าก่ อ น แล้ว ใช้เ พื่ อ ในการประกอบพิ ธี
ราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้ าซาร์ และปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ เป็ น
ตัวอย่างผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่ อของรัสเซี ย ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็ นตัวดึงดูดให้ผคู ้ น
มาเยีย่ มชม ลองมาดูดว้ ยตาตัวเองแล้วคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหึ มาของที่นี่

จากนั้น

ชม มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ หรื อที่เรี ยกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (St.Saviour Cathedral) เป็ น
วิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซี ยและสู งที่สุดในโลก ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ า Moskva เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซี ย
สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอรี่ 1 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่ งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระ
เป็ นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้ องรัสเซี ยให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ ใช้เวลา
ก่ อ นสร้ า งนานถึ ง 45 ปี ในสมัย ของสตาลิ น เคยสั่ ง ให้ทุ บ ท าลายมหาวิ ห ารแห่ ง นี้ จนกระทัง่ ในสมัย
ประธานาธิ บดีบอริ สเยลซิ น จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ งด้วยเงินบริ จาคและพลังความศรัทธาของ
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ผูค้ น ดังนั้นที่นี่จึงเป็ นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่ งนี้ จึงกลายเป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ในการประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติทางคริ สตศาสนาของประเทศรัสเซีย
*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเข้ าชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไม่ สามารถเข้ าชมได้ โดยทางทัวร์ จะไม่
สามารถทราบล่ วงหน้ าเนื่ องจากเป็ นการจัดการของทางโบสถ์ ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การถ่ ายรู ปชมบริเวณด้ านนอก ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว***

จากนั้น

นาท่านชม และชอปปิ้ ง ที่ ห้ างสรรพสิ นค้ าเวกัส Vegas Shopping Mall ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ที่
มิได้เป็ นเพียงศูนย์รวมสิ นค้าหลากหลายประเภทเท่านั้น แต่รวมถึงเป็ นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง
มอสโควอีกด้วยเพราะภายในห้างยังได้รวบรวมร้านอาหารไว้มากมาย

BT-DME01_TG_JAN-APR20

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์
ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย(TG) เทีย่ วบินที่ TG 975

18.00 น.
จากนั้น
22.00 น.

วันที่หก

สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ

07.30 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ : หากสถานทีท่ ่ องเทีย่ วต่ างๆในรายการมีการปิ ดโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยเป็ นการปฏิบัติการ
ทางรัฐบาลหรื อหน่ วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จดั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับและเปลีย่ นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนีล้ ูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทาการจองทุกครั้ง

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ .....รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ ปีเตอร์ เบิร์ก
6 วัน 4 คืน บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว

23 ม.ค.63

28 ม.ค.63

TG974/TG975

45,900

45,900

44,900

6,000

13 ก.พ.63

18 ก.พ.63

TG974/TG975

46,900

46,900

45,900

6,000

27 ก.พ.63

03 มี.ค.63

TG974/TG975

52,900

52,900

51,900

6,000

07 มี.ค.63

12 มี.ค.63

TG974/TG975

51,900

51,900

50,900

6,000

19 มี.ค.63

24 มี.ค.63

TG974/TG975

52,900

52,900

51,900

6,000

28 มี.ค.63

02 เม.ย.63

TG974/TG975

52,900

52,900

51,900

6,000

04 เม.ย.3

09 เม.ย.63

TG974/TG975

52,900

52,900

51,900

6,000

** คณะเดินทางจานวน 30 ท่ าน **
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อัตราค่ าบริการรวม


ตั๋วเครื่ องบินชั้ นประหยัด Economy

Classไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป กรุ งเทพฯ-มอสโคว-กรุ งเทพฯ สายการบินไทย

Thai Airway(TG)

 ภาษีนา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่ ง
 ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ
 ค่ าทีพ่ กั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่ าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,นา้ ดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
 ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วคนไทย
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม





ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ านา้ หนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่ อท่าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 USD/ท่าน\
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคาค่ าทัวร์ เพิม่ เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 20 วันก่ อนการเดินทาง
2.กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่า30 วันมิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง35วัน)
3. กรณียกเลิก
3.1 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่ วย
4.1 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
5.กรณีทที่ ่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วหรื อชาระค่ าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบินหรื อเวลาบินโดย
ไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

อาหาร
 อาหารทีป่ ระเทศรัสเซีย ทางทัวร์ จะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารท้ องถิ่น และอาหารสไตล์ ยุโรปแบบฟิ วชั่ น ซึ่งรสชาติ
จะเป็ นไปตามสไตล์ รัสเซีย อาจจะไม่ ถูกปากคนไทยในบางมื้อ

โรงแรมทีพ่ กั
 สาหรั บห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน บริ ษัทฯ
ขอแนะนาให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งท่ านจะต้ องชาระค่ าพักเดี่ยวเพิ่ม เนื่องจากบาง
โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่ กับเตียงพับเสริ ม ซึ่งไม่ สะดวกสบายในการพัก **กรุ ณาอ่ านเงื่ อนไขการจองแบบ 3
ท่ านหากลูกค้ าพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขของห้ องพักดังกล่ าว**
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 โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่ จะเป็ นห้ องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้ อง ห้ อง Double จะมีน้อยมากในแต่ ละ
โรงแรมและส่ วนใหญ่กจ็ ะเป็ นลักษณะการนาเตียงมาชิ ดกันให้ เป็ น Double หากลูกค้ ารี เควสพัก Double ทางบริษัท
ฯจะไม่ รับรองเรื่ องห้ องให้ เนื่ องจากระบบการจองแต่ ละโรงแรมจะไม่ ส ามารถล้ อคห้ องพักได้ จึงขึ้นอยู่กับการ
จัดการของทางโรงแรมเป็ นหลัก ทั้งนีล้ ูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรั ตและไม่ มีอ่างอาบน้า ซึ่ ง
ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ และห้ องพักแต่ ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกัน
 กรณีมีการจัดงานประชุ มนานาชาติ Trade Fairเป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึน้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 หนั งสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลื อไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อน บริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลื อไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ และบริ ษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านั้น หนังสื อเดินทางห้ ามขาด
ห้ ามชารุ ด ห้ ามเปี ยกน้า ห้ ามสแตมป์ ตัวการ์ ตูนหรื อสแตมป์ อย่ างอื่นที่ไม่ ใช่ สแตมป์ จากศุ ลกากรของประเทศนั้นๆ
เพราะเป็ นเอกสารราชการ สาคัญอย่ างยิ่ง ไม่ เช่ นนั้นพาสปอร์ ตของท่ านจะไม่ สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โดยทางทัวร์ จะไม่ สามารถรับผิดชอบใดๆได้ ทุกกรณี
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ
เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
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 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่ นชื่ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่ านา้ มันหรื อค่ าเงินแลกเปลีย่ น ทางบริษัท
สงวนสิ ทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่ าว
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่ างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์
ทั้งหมด
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ าง
ถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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