รายละเอียดการเดินทาง
สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์เวย์ (Uzbekistan airways) พร้อมบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
โรงแรม
มาตรฐานระดับ 4* พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกครบครัน
อาหาร
เช้า เป็ นแบบอเมริ กนั และคอนติเนนตัล เที่ยงและค่ า เป็ นอาหารเอเชี ยสลับอาหารท้องถิ่น
ทัวร์
รายการทัวร์จดั ให้แบบ สบายไม่เหนื่ อย ค่อยๆ ไปทีละเมื อง
พาหนะ
รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับที่ชานาญเส้นทาง
หัวหน้าทัวร์ นาทัวร์โดย หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มี ความรับผิ ดชอบสูง ให้บริ การและอานวยความสะดวก
อย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
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11 เม.ย. กรุงเทพฯ - เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
16.30 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการอุซเบกิสถาน แอร์ไลน์(HY) เจ้าหน้าที่
วาริต้า ทราเวล คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
19.10 น.  ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซียโดยเที่ยวบินที่ HY534/HY633 (19.10-23.45 / 08.35-11.45)
 บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่พร้อมรับการ
บริการอันสุดแสนประทับใจ
12 เม.ย. เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – เสาอเล็กซานเดอร์ – พระราชวังฤดูหนาว
23.45 น.  แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติทาซเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน (พร้อมบริการโรงแรมที่พักและรถรับส่ง
ระหว่างรอต่อเครื่อง)
08.35 น.  ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซียโดยเที่ยวบินที่ HY 633 (08.35-11.45)
11.45 น.  คณะเดินทางถึง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการทางสนามบินพร้อมรับกระเป๋าสัม ภาระ
คนขับรถผู้ชานาญเส้นทางและไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่านที่สนามบิน นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือ เลนินกราด
เดิม ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ของการต่อ สู้ของชาวเมือ ง
หลายครั้งและยังเป็นอู่กาเนิดอานาจของการ ปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือ นไปทั่วโลก เมือ งนี้ถือ ได้ว่าเป็นเมืองที่
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย แม่น้า-ลาคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับ
ฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสพระราชวัง ซึ่งเป็นจัตุรัสหลักของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นสถานที่ประกอบพิธี
การต่าง ๆที่สาคัญ รวมถึงเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียด้วย ภายในบริเวณยังเป็นที่ตั้งของ เสาพระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคราวที่
ทาสงครามชนะนโปเลี ยนแห่ งฝรั่ งเศส จากนั้นนาชม
ความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE
MUSEUM ที่ ป ระกอบด้ ว ยห้ อ ง ต่ า งๆ มากกว่ า 1,050
ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือน
ประเทศรั ส เซี ย ของรั ช กาลที่ 5 ของไทยในการเจริ ญ
สัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระ
ฉายาลักษณ์กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจที่
เก็บรวบรวมงานศิลปะล้าค่า ของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวิน
ซี,่ ปีกัสโซ,แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
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ค่า

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
พัก PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
13 เม.ย. พุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - ปี เตอร์ฮอฟ - วังฤดูรอ้ นเปโตรควาเรสต์
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิ้นตั้งอยู่ทางใต้ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นเมืองที่มีความสวยงามด้วย สถาปัตยกรรม
เก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี จากนั้นนาท่านเข้าชม “พระราชวังแคทเธอรีน” ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงาม
แห่งหนึ่งในรั สเซี ย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนาเอา
ความโดดเด่นของศิลปะ แบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมา
รวมกัน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง
ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอาพัน
(แอมเบอร์รูม) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชม
สวนอั น ร่ ม รื่ น งดงามในสไตล์ ฝ รั่ ง เศส หรื อ ช้ อ ปปิ้ ง สิ น ค้ า
พื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์” ที่สร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตาหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIA VERSILLES เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วย
อุ ท ยานน้ าพุ ที่พ วยพุ่ ง มาจากรู ป ปั้ นสี ท อง และที่ ต่ า ง ๆ
มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่น
ตาตื่นใจ กับประติมากรรม ที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้อง
หับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคา
อร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ จ นมิ อ าจประเมิ น ค่ า ได้ ส่ ว นภายนอกก็
ดารดาษไปด้ ว ยพฤกษานานาพั น ธุ์ แ ละสวนน้ าพุ อั น
ตระการตาสวยงามไม่ แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส
**น้ าพุ ใ นสวนจะ ไม่ ส ามารถเปิ ด ให้ ช มความสวยงามได้ ใ นฤดู ห นาว ประมาณช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม ถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม และ พระราชวังฤดูร้อนฯอาจปิดทาการทุกวันจันทร์สิ้นเดือนหรือวันจันทร์และวันอังคารสิ้นเดือน (2วัน
ติดต่อ กัน) โดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ที่จะเพิ่มวันหยุด
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่พระราชวังฤดูร้อนฯ ปิดทา
การ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ โดยนาท่านชมความงาม
ของพระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ พระราชวังใดพระราชวังหนึ่งเป็นการทดแทน ทั้งนี้ การปิด
ทาการของแต่ละพระราชวัง จะไม่ตรงกันทุกพระราชวัง**
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ค่า

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ที่พัก
พัก PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
14 เม.ย. อนุ สาวรียพ์ ระเจ้าปี เตอร์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - วิหารหยดเลือด - ป้อมปี เตอร์แอนด์พอล
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของรัสเซีย ที่พระนางแคทเธอรีนที่ 2 ดาริให้
สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้สร้างเมือง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยมีตัวอักษรภาษาลาตินและภาษารัสเซีย
สลักอยู่ที่ฐานข้อความว่า "แด่พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 จากพระราชินี
แคทเธอรีนที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1782" นา ท่านชม มหาวิหารเซนต์
ไอแซค ซึ่ ง เป็ น วิ ห ารที่ มี ค วามหรู ห ราโดยจะเห็ น ได้ จ ากเสา
หินแกรนิตสีน้าตาลทองรวมทั้งสิ้นประมาณ 48 ต้น น้าหนักต้น
ละ 114 ตัน สูงไม่ต่ากว่า 20 เมตรเป็นเสาหินทั้งแท่ง โดยมีเสา
หินที่หายากอื่นๆอีกมาก เช่น มาลาไคต์ เสาหินสีเขียว (MALACHITE) และลาปิส เสาหินสีน้าเงิน (LAPIS) วิหาร
แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นวิหารที่มีโดมใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกรองจาก Santa Marie Dei Fiori in Floence , St. Pual in
London and St. Peter In Rome ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีโดมใหญ่ที่สุด ยอดโดมทาด้วยทองคาแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม
วิ ห ารเซนต์ ไ อแซคแห่ ง นี้ นั บ ว่ า มี ผู้ ส ร้ า งมากถึ ง 400,000 คน ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวฝรั่ ง เศส August de
montferrand ใช้เวลาก่อสร้ างนานถึ ง 40 ปี จากนั้นนาท่านชม วิหารหยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED
BLOOD) ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ชมความงดงามของโบสถ์นี้และที่มาของคาว่า
“โบสถ์หยดเลือด” รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์แห่งนี้นั้น จาลองมาจากมหาวิหารเซนต์บาซิลในมอสโคว
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังมื้ออาหารนาท่านเข้าชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังของนักโทษทางการเมือง เป็น
ป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โร
มานอฟทุ ก พระองค์ จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ Outlet
Village Pulkovo อิ สระให้ ท่ านเลือกซื้ อของที่เอาท์ เล็ตซึ่ง
รวมร้ า นค้ า แบรนด์ ชื่ อ ดั ง มากกว่ า 40 ร้ า นค้ า อาทิ เ ช่ น
ADIDAS, BOSS, FURLA, GUESS, LACOSTE, NIKE,
PUMA, TOMMY HILFIGER, VASSA&CO,
SAMSONITE ฯลฯ ได้ เ วลานั ด หมายน าท่ า นเดิ น ทางสู่
ภัตตาคาร
ค่า
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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พั ก PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรื อ เที ย บเท่ า (เตรี ย มแพ็ ค กระเป๋ าส าหรั บ ออกเดิ นทางสู่ กรุ ง มอสโควใน
วันรุ่งขึ้น)
15 เม.ย. เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ - มอสโคว - พระราชวังไม้ฤดูรอ้ น - วิหารเซนต์ เดอ ซาเวียร์ - เนิ นเขาสแปโรว์ ฮิลล์
เช้า
 บริ ก ารอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม หลั ง อาหารนาท่าน
เดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง
........... น. นาท่านออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว ด้วยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN เที่ยว
ที.่ ..........
........... น. คณะเดินทางถึง กรุงมอสโคว์ จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือ งมอส
โคว นาท่านแวะชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พระราชวังไม้ฤดูร้อนโคโลเมนสโกเย (Kolomenskoye The Wooden
Palace) พระราชวั ง เก่ า แก่ ตั้ง แต่ส มัย พระเจ้ าอเล็กซิส
พระบิดาของพระเจ้าปีเตอร์ มหาราชพระราชวัง แห่ งนี้
ขึ้นชื่อว่าสวยแปลกตากว่าพระราชวังอื่นๆ ที่พบเห็นใน
ประเทศรัสเซีย เนื่องจากเป็นพระราชวังที่ทาจากไม้และ
ไม่ไ ด้ใช้ตะปูเลย โดยภายในประกอบด้ ว ยห้อ งต่ า งๆ
กว่า 250 ห้อง ซึ่งได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่าสองแสนคน
มาสร้างโดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริเวณพระราชวังยังมี
จุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดด้วยกัน
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านชมความงามของ วิหารเซนต์ เดอ ซาเวียร์ วิหารในศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย โดด
เด่นด้วยโดมทองบนยอดที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ได้รับการบูรณะ
ขึ้ น ใหม่ เ นื่ องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี ข องกรุง
มอสโคว เดิมสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้า อเล็กซานเดอร์ที่ 1
ในการเฉลิมฉลองชัยชนะต่อกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส
ต่อ มาในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบทาลายสถานที่แห่งนี้
เพื่อจะสร้างพระราชวังแห่งโซเวียตแต่ต้องยกเลิกไปเนื่องจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส
เยลซิน จึงได้มีการบูรณะ ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน มหาวิหารโดมทองแห่ง
นี้จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย จากนั้น นาท่านขึ้นสู่
จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ “เนินเขาสแปโรว์ ฮิลล์ ” จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว
ได้ ทั้ ง หมดถ่ า ยรู ป เป็ น ที่ ร ะลึ ก กั บ ตึ ก มหาวิ ท ยาลั ย มอสโควโลโมโนชอฟ (Moscow Lomonosov University)
มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่สร้างเป็นตึกสูงใหญ่ในสมัยสตาลิน ตึกอธิการบดีสูงถึง
VT01-12HY แกรนด์รัสเซีย-มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน Page 5

32 ชั้น มีหอประชุมขนาดบรรจุคนได้ 1,500 คน ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งบนเนินเขาเลนิน ซึ่งเป็น 1
ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ ตุ๊กตาแม่ลูกดกแบบต่าง ๆ
ค่า
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
พัก VEGA HOTEL หรือเทียบเท่า
16 เม.ย. มอสโควเมโทร - พระราชวังเครมลิ น - พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ระฆังและปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ จัตุรสั แดง - วิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ละครสัตว์ RUSSIAN CIRCUS
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชม สถานี ร ถไฟใต้ ดิ น กรุ ง มอสโคว์ ความลงตั ว ของการผสมผสานเทคโนโลยี เ ข้ า กั บ สถาปั ต ยกรรม
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดา
ภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับ
การยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มี
ศิ ล ปะที่ ง ดงามยิ่ ง กว่ า ที่ ใ ดๆ จากนั้ น น าท่ า นเข้ า ชม
พระราชวังเครมลิน สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอัน
เป็นจุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนาน
กว่า 850 ปี ภายในท่านจะได้ ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็น
โบถส์ที่เก่าแก่ที่สุดและส าคัญที่ สุดของรั ส เซี ย เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจ้าอิ วานที่ 3
มหาราช สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1475-1479 ก่อสร้างทับลงบนโบสถ์ทีเก่าแก่โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของอิตาลียุค
นั้นคือ อริสโตเติ้ล ปิโอราอานติ จากนั้นนาท่านเข้าชม พิพิธ ภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บบริภัณฑ์
สมบัติล้าค่าของกษัต ริ ย์พ ระเจ้า ซาร์แ ห่ ง รัส เซี ย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคา,เครื่ อ ง
บรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่ อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้ นชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไม
เคิล โบสถ์ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์ม
หาราช จากนั้นนาท่านชม ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้าง
ระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความ
ผิดพลาดระหว่างหล่อ ทาให้ระฆังแตก
ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเค
รมลิ น พร้ อ มกั น นี้ น าท่ า นชม ปื น ใหญ่
พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการ
ให้ เ ป็ น ปื น ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก ท าด้ ว ย
บรอนซ์ น้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุน
หนัก ลูกละ 1 ตัน
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

ค่า

จากนั้นนาท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บน
เนินเขา 7 ลูก มีแม่น้ามอสควาไหลผ่านกลางเมือง นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง สถานที่สาคัญของกรุงมอสโคว ซึ่ง
ได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโควด้านหน้าเป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซียพื้นถนนมีสัญลักษณ์
เป็นวงกลม จากนั้นนาท่านชม วิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอิวานจอม
โหด ประกอบด้ว ยโรงสวดทรงกระบอก 9 โรง ซึ่ง เชื่อ มต่อ กัน
เป็น อย่างกลมกลืน ผ่า นชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นา
พรรคบอลเชวิค ที ่ป ัจ จุบ ัน ล่ม สลายไปกับ ความยิ ่ง ใหญ่ข อง
สหภาพโซเวียต จากนั้นนาท่านเดินชมรอบ ๆ บริเวณจัตุรัสแดง
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สาคัญต่าง ๆ เริ่มที่ อนุสรณ์สถาน เลนิน
เป็นที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพ เลนินนอนอยู่
บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ ตั้ง อยู่บ ริเ วณจตุรัสหน้าวังเครม
ลิน นับว่าเลนินเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตที่ยังมีคน
นับ ถือ และบริเ วณเดีย วกัน ท่านจะได้ช ม หอนาฬิกาซาวิเออร์
ตั้งอยู่บนป้อ มสปาสสกายา ที่มียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะโกธิก
บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทามาจากทับทิมน้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ.1995
มีลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน สมควรแก่เวลานาท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสินค้าเก่าแก่
และใหญ่ที่สุดในในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย สร้างในปีคศ1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารทีอ่ อกแบบโดย
Aleksander Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามา
ให้ค วามสว่า งแก่ต ัว อาคารเพื ่อ ประหยัด พลัง งาน มีร ้า นค้า เปิด ให้บ ริก ารมากมายถึง 200 ร้า นค้า เป็น
ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จาหน่ายสินค้าจาพวกแบรนด์เนม เสื้อ ผ้า เครื่อ งสาอาง
น้าหอม และสินค้าประเภทของที่ระลึก
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชมการแสดงละครสัตว์อันเลื่องชื่อ “Russian Circus” เป็น
การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายกรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
พัก VEGA HOTEL หรือเทียบเท่า

17 เม.ย. มอสโคว - ซากอร์ส - วิหารนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส - ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน - ล่องเรือแม่น้ ามอสควา กรุงเทพฯ
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เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอส) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโควไปทางทิศ
ตะวั น ออกประมาณ 70 กิ โ ลเมตร ระหว่ า งทางท่ า นจะ
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่ร่มรื่นงดงามไปด้วยป่าสน เมื่อ
เดินทางถึง นาท่านชมวิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14
เพื่อ เป็นศูนย์รวมชาวศริส ต์ นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่
ที่สุดในรัสเซีย ชมหอระฆังเก่าแก่ บ่อน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์
และวิหารนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส (St. Sergius) ที่แท่น
บูชาประดับประดาด้วยเงินบริสุทธิ์ จากนั้นมีเวลาให้ท่าน
ได้เดินชมความงามโดยรอบเมืองหรือจะเลือกซื้อของฝาก
จาพวก ผ้าคลุมไหล่ งานไม้ต่างๆ ตุ๊กตามาทรอสก้า ซึ่งมีต้นกาเนิดที่เมืองซาร์กอสแห่งนี้ และถือเป็นอีกหนึ่งของ
ฝากจากรัสเซียที่พลาดไม่ได้
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับกรุงมอสโคว นาท่าน ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกทีต่ ลาดอิสไมโลโวเครมลิน โดยถือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงมอสโคว ตลาด
แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สาคัญและเป็นศูนย์รวม
ของช่างฝีมือจานวนมาก มีร้านค้าและการจัดแสดงจาหน่ายสินค้า
ตามรายทาง เต็มไปด้วยร้านค้าขายของฝากของที่ระลึก ร้านกาแฟ
ร้านอาหาร และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง
เดินเล่น ท่านจะได้สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าพร้อมต่อรอง
ราคากับพ่อค้าแม่ค้าชาวรัสเซียนอัธยาศัยดี ได้เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่า
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านชมความงามของกรุงมอสโควโดยการล่องเรือในแม่น้ามอสควา
ซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่น้าสายหลักที่ไหลผ่านกรุงมอสโควผ่านชมความงามของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของสองฝั่งแม่น้า
ที่ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงาม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.00 น. คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบิน HY602/HY533 (23.00-04.45/09.20-17.20) แวะเปลี่ยนเครื่อ งที่
กรุงทาซเคนท์ประเทศอุสเบกิสถาน (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18 เม.ย. กรุงเทพมหานคร
17.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

** เนื่องจากพระราชวังต่าง ๆ ในรัสเซียยังมีการเปิดใช้งานอยู่ หากในวันที่เข้าชมมีการใช้สถานที่ ทาง
บริษัทจะเปลี่ยนวันเข้าชม หรือเข้าชมพระราชวังอื่น ๆ ที่สวยงามไม่แพ้กันทดแทน *
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อัตราค่าบริการ
VT01-12HY

ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่)

11 - 18 เมษายน 2563

54,900

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

พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน ไม่มีเตียง

54,900

53,900

52,900

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

8,000

อัตรานี้รวม
1) ค่าตั๋ว เครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวัน เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน
จานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกาหนด (น้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 20 กิโลกรัม/กระเป๋าถือ ขึ้นเครื่องท่านละ 7
กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่าพร้อมอาหารเช้า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจาก
อยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น , ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์
หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทาให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงความเหมาะสม และผลประโยชน์ของ
คณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง SAPAN ( ชั้นสอง)
9) ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
10) ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4) ค่าน้าหนักส่วนที่เกิน 20 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 1 ชิ้น (ตามระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า-ออกในโรงแรมที่พัก (เนื่องจากบางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋า)
6) ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (ท่านละ 60 USD/คน/ทริปเดินทาง)
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1) กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก ท่านละ 20,000 บาท พร้อมแฟกซ์หรืออีเมล์หน้าหนังสือ
เดินทางของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
2) ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน ทาการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3) กรณียกเลิกการเดินทางก่อนกาหนดการเดินทาง หากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการไปแล้วจานวนมาก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทมี่ ีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งในกรณี
นี้ทางบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
ค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

หากท่านถูก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเ สธการเข้า -ออกเมือ ง ด้ว ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือ เป็น เหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด และ
จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด

หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่
สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าท่านอื่น แต่ทางตัวแทน
บริษัทฯ จะทาหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า เมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ที่พานักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้ าเมือง

บริษัทฯ จะทาหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัม ภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษัทฯ เป็นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชาระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทาให้ท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัท
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน ให้
สาหรับค่าบริการนั้นๆ

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิก หรือ ความล่าช้าของสายการบิน, ภัยธรรมชาติ,
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, การปฏิวัติ, ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่ อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุ
ต่างๆ
บริษัทฯ และตัว แทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จ ะเปลี่ยนแปลงรายการทัว ร์ตามความเหมาะสม ให้สอดค ล้อ งกับสถานการณ์
ข้อจากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้าส่วนมากเป็นสาคัญ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว
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