Hilight Russia 3 Cities
7 days 5 nights

มอสโคว์ –เซ้นต์ปเี ตอร์สเบิร์ก-พุ
ชกิน
้
พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิน
้ ชมพระราชวังที่
งดงามที่สุด
กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
ชมละครสัตว์ชอ
ื่ ดังก้องโลก
ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มเิ ทจ-เทีย
่ วเมืองพุชกิน
้ -ชม
พระราชวังแคทเธอรีน
ชมความงามของพระราชวังฤดูรอ
้ น-วิหารเซ้นต์ไอแซคพระราชวังเครมลินจัตรุ ส
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ช้อปปิง้ ห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพืน
้ เมือง

โดยสายการบินไทย (TG)

บริษัทฯ ขอนาท่านเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศแรกใน
โลกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบการเมือง
การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมาร์กซิสต์ได้สาเร็จตั้งแต่
ค.ศ.1917 จนถึงกาลล่มสลายเมื่อ ค.ศ.1991 และปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการปกครองและ
เศรษฐกิจมาสูร่ ะบบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลาดเปิด และรอการมาเยือนจาก
นักท่องเที่ยวทั่วโลก กับสถานที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมายรวมทั้งประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน
มอสโคว์
เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัติศาสตร์อัน
เก่าแก่และยาวนาน
เซ้นต์ปเี ตอร์สเบิรก
์ เมืองท่องเที่ยวที่สาคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่าของสหพันธรัฐ
รัสเซีย ตั้งแต่สมัยของพระเจ้า
ปีเตอร์มหาราช ที่นาความเจริญมาสูป
่ ระเทศรัสเซียแบบยุคใหม่
พุชกิน
้
เมืองที่ตั้งของสถานทีท
่ ่องเที่ยวที่มีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ของ
ประเทศหลายๆแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ พระราชวัง สวนสาธารณะ
และอื่นๆอีกมากมาย

กาหนดการเดินทาง
วันแรก
08.00 น.

10-16 พ.ย. / 24-30 พ.ย.2561

กรุงเทพฯ – มอสโคว์
นัดคณะพร้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน
้ 4 ประตูหมายเลข 2-3
เคาน์เตอร์เช็คกรุป
๊ Row D
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้าน
เอกสารและสัมภาระ

10.50 น.

ออกเดินทางสูก
่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบินที่ TG974

17.10 น.

เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่าน
ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง รอรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ใจกลางกรุงมอสโคว์ (เวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4
ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

ค่า

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม Korston Moscow หรือระดับเทียบเท่า
วันทีส
่ อง

มอสโคว์
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เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ฮล
ิ หรือเลนินฮิลส์ Sparrow Hills” จุด
ชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทัง้ หมด จึง
ทาให้เลนินผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้
เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มอสโคว์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์นาท่านชม สถานีรถไฟใต้
ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ
สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดา
ภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็น
สถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศล
ิ ปะที่งดงามยิ่ง และยังเป็น
สิ่งก่อสร้างทีช
่ าวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ มี
ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม ด้วย
การตกแต่งของแต่ละสถานีนั้นมีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคม
ไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีตสวยงาม หาก
ได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเข้าชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัย
พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และแสดง
กตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามน
โปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตา
ลินผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้ง เพื่อดัดแปลงเป็น
สระว่ายน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994ประธานาธิบดีบอริส เยล
ซิน ได้อนุมต
ั ิให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ ด้วยเงินบริจาคของคนทั้ง
ประเทศ ซึ่งจาลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืน
หยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทาพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
ค.ศ.2000 ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสาคัญระดับชาติของ
รัสเซีย จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาด
นัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลก
ู ดก ซึง่ มีให้เลือกมากมายหลายแบบ

ค่า

จากนั้นนาท่านช้อปปิง้ ย่านถนนอารบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏ
มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้
อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของ
สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัต
กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จิตร
กร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ เป็นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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จากนั้นนาท่านเดินทางไปชม ละครสัตว์ชอ
ื่ ดังก้องโลก รัสเซีย
่ นเซอร์คส
ั
เป็นการแสดงของสัตว์
แสนรูท
้ ไ
ี่ ม่ควรพลาด เช่น สุนข
ั แมวน้า ลิง ม้า
ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด
โผนจากนักแสดงมือ
อาชีพ (หากมีการงดแสดงโดยทางโรงละครมิได้แจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลีย
่ นแปลงรูปแบบเป็นการแสดงอืน
่ แทน หรือไม่สามารถแทนด้วยการแสดงใด จะ
เปลีย
่ นเป็นบริการ
ท่องเทีย
่ วรูปแบบอื่นแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้กบ
ั ท่าน)
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม Korston Moscow หรือระดับเทียบเท่า
วันทีส
่ าม
เช้า

มอสโคว์-เซ้นต์ปเี ตอร์สเบิรก
์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอัน
เป็นจุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี
มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้
ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาว
รัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็น
พิพิธภัณฑ์ และทีต
่ ั้งสถานที่สาคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหาร
ต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย ชม
โบสถ์อส
ั สัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สาคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดย
สร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก
ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆัง
พระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบ
เวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านัน
้ คือ 10.00 /12.00 / 14.30
/16.30 น. (ปิดวันพฤหัสบดี) ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง
เคร่งครัด) จากนั้นชม พิพธ
ิ ภัณฑ์อาร์เมอร์รแ
ี่ ชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติ
ล้าค่าของกษัตริยร์ ัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถ
ทองคา, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อส
ี เตอร์ที่

กลางวัน

หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆัง
พระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟในกรุงมอสโคว์ นาท่านเดินทางโดย
รถไฟเร็ว สูน
่ คร
เซ้นต์ปเี ตอร์สเบิรก
์ โดยรถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชัว
่ โมง) เมื่อเดินทางถึง นครเซ้นต์ปเี ตอร์สเบิรก
์
เมืองที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มี
ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้ง และยังเป็นอูก
่ าเนิด
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อานาจของการปฏิวัตริ ัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก ถือได้ว่าเป็นเมืองที่
สวยงามที่สด
ุ แห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย
แม่น้า-ลาคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรป

ค่า

เหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัว
เมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สด
ุ ในด้าน
งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรือระดับ
เทียบเท่า

วันทีส
่ ี่
เช้า

เซ้นต์ปเี ตอร์สเบิรก
์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชม มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิง่ ใหญ่ โดย
ได้รับการออกแบบจากสถาปนิก
ชาวฝรั่งเศส โดยใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ยอดโดม
ทาด้วยทองคาแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรง
โดมที่สูงที่สุดใน
โลก ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนและหินมาลาไคท์, รูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูป
เขียน
ไอคอน โบสถ์ ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจาก
ครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วย
ระเบิด ของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้ง
เมือง แต่วิหารเซ้นต์ไอแซค แห่งนี้กลับอยูร่ อดปลอดภัย จากนั้นนา
ท่าน
เดินทางเพื่อชมความยิง่ ใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) ที่
ประกอบด้วยห้อง

ต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานทีแ
่ ห่งนี้ เคยใช้เป็นที่

รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของ
ไทยในการเจริญ
สัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิ
โคลัส

ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพธ
ิ ภัณฑ์เฮอร์มิ

เทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้า

ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของ

จิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปิกัสโซ,
แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุด
ของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวังเฮอร์มเิ ทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซึง่
ส่วนใหญ่มไ
ิ ด้มก
ี ารแจ้งล่วงหน้า ดังนัน
้ หากวันที่
เดินทาง ตรงกับช่วงที่
ปิดเข้าชม จะเปลีย
่ นไปเข้าพระราชวังอืน
่ ทีเ่ ปิดหรือสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วอืน
่ ทีเ่ ปิด
ให้
เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่เมือง ปีเตอร์ฮอฟหรือปีเตอร์กอฟ Peterhof, Pertergof
ซึ่งเป็นทีต
่ ั้งของ พระราชวังฤดูรอ
้ นเปโตรควาเรสต์ (Petrodvorets) ที่
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตาหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น
Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้าพุที่
พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วย
สถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจต
ิ รงดงาม
อลังการยิ่ง ห้องต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคาอร่าม
เรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิ
อาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกประดับตกแต่งด้วยพฤกษานานาพันธุ์
และสวนน้าพุอันตระการตา (สาหรับฤดูร้อน หากเป็นฤดูหนาวจะถูกปกคลุม
ด้วยหิมะขาวโพลน) สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส (กรณี
ที่พระราชวังปิด จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นหรือสถานที่ท่องเทีย
่ วอื่น
ตามความเหมาะสม)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พระราชวังนิโคลัส หรือชื่อเดิมเรียกว่า Grand
Duke Nikolaevsky Palace เป็นสถานทีใ
่ ห้จด
ั แสดงศิลปะพืน
้ เมืองของ
รัสเซีย พระราชวังแห่งนีไ
้ ด้ถก
ู อนุรก
ั ษ์ไว้ให้เป็นสถาปัตยกรรมในสมัย
ศตวรรษที่ 19 ผูอ
้ อกแบบคือสถาปนิกทีม
่ ช
ี อ
ื่ เสียงชาวเยอรมันทีเ่ กิดใน
รัสเซีย ชือ
่ ว่า Andrey Stakenshneider ออกแบบให้แก่ Grand Duke

Nikoley พระราชโอรสองค์ที่ 3 ของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 พระราชวังนีถ
้ ก
ู
ขายให้แก่พระราชสานักในปี 1895 ผูค
้ รอบครองคือน้องสาวของพระเจ้า
นิโคลัสที่ 2 จนกระทัง่ ปี 1990 พระราชวังนีไ้ ด้ถก
ู เปลีย
่ นให้มช
ี ว
ี ต
ิ ชีวาขึน
้
อีกครัง้ โดยมีหอ
้ งรับประทานอาหารค่า และมีการแสดงเพือ
่ การพัฒนาให้
เป็นสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วให้แวะมาสัมผัสพระราชวังแห่งนี้
ค่า
รับประทานอาหารค่าในพระราชวัง พร้อมการตกแต่งด้วยความวิจต
ิ ร
บรรจง และชมการแสดง
พืน
้ เมือง การร่ายราแบบด้วยท่วงท่างดงามของ
รัสเซีย ทีส
่ ะท้อนถึงประเพณีและวัฒนธรรมและการ
แต่งกายชุดประจาเผ่าต่าๆ
รวมถึงการแสดงดนตรีโบราณ อาทิ พิณ กีตา้ ร์ พร้อมด้วยอาหารว่าง
ระหว่างพักเบรคด้านนอกโรงละคร อาทิ แชมเปญ ว้อดก้า คานาเป้คาเวียร์ แฮม
ชีส หรือเครือ
่ งดืม
่
น้าผลไม้ เป็นต้น
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับที่พก
ั โรงแรม Park Inn Pribaltiyskaya หรือ
ระดับเทียบเท่า
วันทีห
่ า้
เช้า

เซ้นต์ปเี ตอร์สเบิรก
์ -พุชกิน
้ -เซ้นต์ปเี ตอร์สเบิรก
์ -มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน
้ (Pushkin) อีกหนึ่งเมืองท่อเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย ตั้งอยู่ในเขตนครสหพันธ์เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ห่าง
ออกไปประมาณ 24 กิโลเมตร ได้รับการก่อตั้งขึ้นปีในปี ค.ศ.1710 โดยตัว
เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่รม
ิ ฝั่งแม่น้าเนวา แม่น้าสายสาคัญอีกสายหนึ่งของประเทศ
และปัจจุบันเมืองพุชกิน
้ ได้กลายเป็นสถานทีท
่ ่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
มากแห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยพระราชวังและมีความสาคัญต่อประวัตศ
ิ าสตร์
อันยาวนานของประเทศ นาท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน
(Catherine Palace) พระราชวังฤดูร้อนที่มช
ี ื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก
สวนสวยทีต
่ ั้งอยู่บนพืน
้ ที่กว่า 107 เฮคเตอร์ ภายในสวนแบ่งออกเป็นสวน
แบบเก่าและสวนแบบอังกฤษ ซึ่งถูกคั่นกลางด้วยบ่อน้าขนาดใหญ่ อีกทั้งยัง
มีพาวิลเลี่ยนที่สวยงาม ซึงมีความสาคัญทางสถาปัตยกรรมและ
ประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมือง โดยพระราชวังนั้นถูกสร้างขึน
้ ในช่วง
สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช หรือในช่วงระหว่างปี 1717-1723 และถูก
สร้างใหม่ในช่วงระหว่างปี 1743-1756 พระราชวังแคทเธอรีนเป็น
พระราชวังหลวงอันเป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ
พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรม
แบบคลาสสิก ตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดาน

กลางวัน
บ่าย

เขียนภาพเฟรสโก้ ที่มค
ี วามสวยงามมาก ชมห้องอาพัน (Amber Room)
เป็นห้องที่ไม่ควรพลาดชม ภายในหองนั้นได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม
มากที่สุดห้องหนึ่งในพระราชวังแคทเธอรีน โดยเฉพาะภาพที่ใช้ตกแต่ง
ตามผนังและเพดานนั้น ส่วนใหญ่มักสร้างขึน
้ จากอาพันทั้งหมด ตกแต่ง
ด้วยทองคาเปลวและกระจกอย่างวิจิตรงดงาม จนได้รบ
ั สมญาว่าเป็น สิ่ง
มหัศจรรย์ที่ 8 ของโลกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟในนครเซ้นต์ปเี ตอร์สเบิรก
์ เพือ
่ นาท่าน

ค่า

เดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์โดยรถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว
่ โมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม Korston Moscow หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห
่ ก
เช้า

มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่ จัตรุ ส
ั แดง Red Square ที่มีความสาคัญในหน้าประวัตศ
ิ าสตร์
การเมืองรัสเซีย เป็นสถานที่สาคัญตั้งอยู่ใจกลางเมืองของมอสโคว์ เป็น
จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศ
สังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ด้านหน้าจัตรุ ัสแดงนัน
้ เป็น
ที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย และมีลานกว้างของจัตรุ ัสแดงนี้มีพื้นที่
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กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสาคัญๆ ต่างๆ
ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย และห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น ให้ท่าน
ถ่ายรูปกับ วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สร้างขึน
้ โดย
พระเจ้าอีวานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผู้นาพรรคบอลเชวิค ทีป
่ ัจจุบันล่ม
สลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่
4 จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม
จนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่า โบสถ์ลก
ู กวาด สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ
โดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ที่หลังจากสร้างเสร็จก็ถก
ู ควัก
ดวงตาทั้งสองข้าง โดยคาสั่งของพระเจ้าอีวานที่ 4 หรือกษัตริย์อีวานผู้
โหดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคาสั่ง
ให้ปูนบาเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้
สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง
ที่หา้ งสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) ที่หรูหรามากที่สด
ุ ใน

กลางวัน
บ่าย

รัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว
่ โลก เป็นแหล่งช้อปปิ้งของ
เศรษฐีรัสเซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางต่อสู่ ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market
ศูนย์กลางการค้าขายของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ อิสระให้ท่าน
ได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิกา

รัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลก
ู ดกหรือมาโตรชกา, ผ้าคลุมไหล่, อาพัน, ของที่ระลึก
ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
และนาท่านชมกรุงมอสโคว์อีกครั้ง ให้ท่านถ่ายรูปกับความสวยงามของ
อาคารหลักของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ทส
ี่ ุดและ
ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสตาลินที่เป็นเอกลัษณ์
ของการก่อสร้างอาคารแบบรัสเซีย ได้รับการก่อตัง้ ขึ้นในปี 1755 โดยมิ
คาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในช่วงเวลานัน
้ มหาวิทยาลัยที่ได้รบ
ั การตั้ง
ชื่อตามเขาในปี ค.ศ.1940
จากนั้นสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน โดโมเดโดโว กรุงมอส
โคว์ (เนือ
่ งจากการจราจรใน
กรุงมอสโคว์คอ
่ นข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก
จึงมีความจาเป็นต้องเผือ
่
เวลาในการเดินทางสูส
่ นามบิน
18.25 น.
วันทีเ่ จ็ด

ออกเดินทางสูก
่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบินที่ TG975
กรุงเทพฯ

Hilight Russia 3 cities (Mow-Led-Pushkin)7D5N/TG, 22-28Oct2018
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07.30 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย
่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี
เหตุการณ์อน
ื่ ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทัง้ นีเ้ พือ
่
ประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ
ในประเทศรัสเซีย จะมีวน
ั หยุดและวันปิดการเข้าชมสถานที่และพระราชวังต่างๆ
ไม่ตรงกัน หากรายการทัวร์ทเี่ ดินทาง สถานทีใ
่ ดปิดโดยไม่ไทราบล่วงหน้า บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเปลีย
่ นแปลงเข้าสถานทีอ
่ ื่นทดแทนหรือคืนเงินค่าเข้าชมให้
กรณีที่ไม่สามารถจัดทดแทนได้

อัตราค่าบริการ

10-16 พ.ย. / 24-30 พ.ย.2561

Hilight Russia 3 Cities / TG
มอสโคว์-เซ้นต์ปเี ตอร์สเบิรก
์ -พุ
Hilight Russia 3 cities (Mow-Led-Pushkin)7D5N/TG, 22-28Oct2018

ราคารวมตัว
๋

ราคาไม่รวมตัว
๋
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ชกิน
้ 7 วัน
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

54,900

33,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
(เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

52,900

33,900

49,900

31,900

5,900

5,900

**ไม่รวมทิปคนขับ, ทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ , ทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
ชาระพร้อมค่าทัวร์กอ
่ นคณะออกเดินทาง **

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเรียกเก็บค่าภาษีนามั
้ น ในกรณีที่สายการบิน
มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตากว่
่
า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มี
เตียงเสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนีต
้ อ
้ งมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผู้ใหญ่จานวนไม่ตากว่
่
า 25 ท่าน
และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทน
ั ที
 กรณีท่านทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตว
ั๋ โดยสารของทาง
บริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนือ
่ งจากมีการเกี่ยวข้องกับการจองห้องพักและ
จานวนของบริการและห้องพักทีม
่ ี
อัตรานี้รวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ- มอส
โคว์ -กรุ ง เทพฯ รวมถึ งค่ าเดิ น ทางไป-กลั บ มอสโคว์ -เซ็ น ต์ ปี เตอร์ ส เบิ ร์ ก ด้ ว ยรถไฟ
ความเร็วสูง
 ค่ าโรงแรมที่ พั ก ตามรายการที่ ร ะบุ (สองท่ านต่ อ หนึ่ งห้ อ ง), ค่ าเข้ าชมสถานที่ ต่ างๆ
ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามั คคุเทศก์ของบริษัท จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่ านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี
และผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธร
รพ์บริษัทประกัน)
Hilight Russia 3 cities (Mow-Led-Pushkin)7D5N/TG, 22-28Oct2018
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 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน
ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 มี.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการ
ผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิ่มตามกฏและเงือ
่ นไขของสายการ
บิน
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อ











ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในรัสเซียและหัวหน้าทัวร์ ที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะ ท่านละประมาณ 2,000 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อน
คณะออกเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
สาหรับการจองทัวร์สว
่ นที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินมัดจาค่าตัว
๋ โดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงินค่าทัวร์
ทั้งหมด
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ ผู้โดยสารต้องชาระค่ามัดจา
20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว
๋ โดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
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หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
o กรณีที่มก
ี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ
่ ู้เดินทางกาลังจะ
ไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบ
ั การยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทาให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการ
เดินทางของรายการทัวร์
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบ
ั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต
่ ้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกกาหนดให้ตากว่
่
ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในรัสเซีย มีการรณรงค์เรือ
่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม
และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดทีช
่ ัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่
โดยเฉพาะสาหรับผู้สบ
ู บุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต
่ ้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกาหนดตลอดทั้งปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ข้าชมนั้นๆ ปิดทาการ หรือ ปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษท
ั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้นๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง
บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว
ยุโรป/รัสเซีย ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
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ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มห
ี อ
้ งพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่
และ 1 ห้องเดีย
่ ว กรณีทม
ี่ า 3 ท่าน
2. โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ ี
อุณหภูมิตา่
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและ
ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้
เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ก
ั ษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็น
ห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยูก
่ ับการออกแบบของแต่ละ
โรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน
1.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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