บริ ษทั เวิ ลด์ แพลนเน็ตฯ ขอนำท่ำนบินลัดฟ้ ำเปิ ดดินแดนหลังม่ำนเหล็ก สัมผัสดินแดนหมีขำว “รัสเซีย” อดีตประเทศ
มหำอำนำจซีกโลกสังคมนิยม ทีป่ ั จจุบนั ระบอบกำรปกครองเป็ นประชำธิปไตยแบบตะวันตก ควำมยิง่ ใหญ่ของพระรำชวัง
สถำปั ตยกรรมของรัสเซีย หลังป้ อมปรำกำร ชมเมืองมอสโคว์และเซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ทีม่ คี ุณค่ำทำงประวัตศิ ำสตร์ วัฒนธรรม
และสถำปั ตยกรรม กับเรือ่ งรำวต่ำง ๆ ทีก่ ำลังนำท่ำนไปสัมผัส ด้วยบริกำรครบถ้วนสมบูรณ์แบบ จำกทีมงำนมืออำชีพ
Highlight !!! ชมฟุตบอลโลก 2018 รอบรองชนะเลิ ศ ติ ดขอบสนาม
กาหนดการเดิ นทาง
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 (1)
07.00 น.
10.10 น.
15.55 น.
คา่

วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2561
สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์

คณะเดินทำงพร้อมกันทีส่ นำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประตู 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย
(TG) เจ้ำหน้ำทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกก่อนกำรเดินทำง
ออกเดินทำงสู่ มอสโคว์ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 974
เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำน ดามาเดียดาวา (Domodedovo Airport) มอสโคว์ (Moscow)
เวลำท้องถิน่ ช้ำกว่ำประเทศไทย 4 ชัวโมง
่ นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ที่พกั
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วันอาทิ ตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 (2)

เช้า

เที่ยง
บ่าย

พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – พระราชวังเครมลิ น – โบสถ์อสั สัมชัญ – ถนน
อาราบัต – สวนวิ คตอเรีย – เนิ นเขาสแปโรว์ – มหาวิ ทยาลัยมอสโคว์
มหาวิ หารเซนต์ ซาเวียร์ – อารามชีโนโวดิ วิชี – สถานี รถไฟใต้ดิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชม: พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ (State Armory Museum) พิพธิ ภัณฑ์ท่ี
เก่ำแก่และร่ำรวยทีส่ ดุ ของประเทศรัสเซีย เป็ นหนึ่งในสำมพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก็บรวบรวม
ทรัพย์สมบัตขิ องพระเจ้ำแผ่นดินทีม่ คี ำ่ และสมบูรณ์แบบ (อีก2 แห่งอยูท่ อ่ี งั กฤษและ
อิหร่ำน) อันได้แก่ ฟำแบร์เช่-ไข่อสี เตอร์ ทำจำกโลหะหรือหินแข็งตกแต่งด้วยอัญมณี
และกำรลงยำ ถือกันว่ำเป็ นงำนอัญมณีชนั ้ หนึ่งและไข่ฟำแบร์เช่ ของรำชวงศ์รสั เซีย
ถือว่ำเป็ นกลุม่ งำนศิลปะชิน้ เอกทีไ่ ด้รบั กำรสร้ำงเป็ นชิน้ สุดท้ำย บัลลังก์เพชรของพระเจ้ำอเล็กซิส โรมำนอฟ (พระบิดำ
พระเจ้ำปี เตอร์มหำรำช) สร้ำงในปี ค.ศ.1613 ประกอบด้วยเพชร 999 เม็ด, มงกุฏโมโนมำคุสของเจ้ำชำยแห่ง
จักรวรรดิไบเซนไทน์ คอนสแตนติน ทำขึน้ ตัง้ แต่ปีค.ศ.1547 และถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องพระเจ้ำซำร์ทุกพระองค์
ทีต่ อ้ งใช้สวมตอนทำพระรำชพิธบี รมรำชำภิเษก ประกอบด้วยคทำและลูกโลก, รำชรถของพระเจ้ำบอริส โกดูนอฟ ที่
ได้รบั เป็ นเครือ่ งบรรณำกำรมำจำกเจมส์ท่ี 1 แห่งรำชวงศ์องั กฤษในปี ค.ศ.1603 ทำจำกไม้โอ๊กแกะสลัก ล้อไม่สำมำรถ
เลีย้ วได้
นำชม: พระราชวังเครมลิ น (Kremlin Palace) ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ำมอสโคว์
และแม่น้ำเนกลินนำยำ มีรปู ร่ำงเป็ นสำมเหลีย่ มด้ำนไม่เท่ำ สร้ำงขึน้ ในปี
ค.ศ. 1147 เพือ่ เป็ นทีป่ ระทับของพระเจ้ำซำร์ผคู้ รองเมืองทุกพระองค์
ปั จจุบนั จัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และทีต่ งั ้ สถำนทีส่ ำคัญของทำงรำชกำรหลำย
แห่ง เช่น สภำคองเกรส ซึง่ ใช้ทำกำรปั จจุบนั
นำชม: วิ หารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้ำงโดยสถำปนิก
ชำวอิตำเลียนตำมพระบัญชำของพระเจ้ำอีวำนที่ 3 เจ้ำชำยแห่งมัสโควี ภำยนอกเป็ นสถำปั ตยกรรมแบบยอดโดม 9
ยอด ภำยในมีศลิ ปะภำพวำดแบบเฟรสโก และภำพไอคอน เป็ นภำพประวัตขิ องพระเยซู ภำพพระแม่มำเรีย พระบุตร
พระจิต ภำพนักบุญทีท่ ำควำมดีทห่ี ลังกำรเสียชีวติ ได้ไปอยูใ่ นสวรรค์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช้อปปิ้ ง: ทีถ่ นนอารบัต (Arbat Street) ชื่อถนนนี้ปรำกฏมำตัง้ แต่ ศตวรรษ
ที่ 15 ในอดีตเป็ นทีอ่ ยูข่ องชนชัน้ ขุนนำง และศิลปิ นทีม่ ผี อู้ ุปถัมภ์ ต่อมำใน
สมัยสหภำพโซเวียต
ถนนอำรบัตเป็ นย่ำนทีพ่ กั ของสมำชิกระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสต์ ปั จจุบนั ถนนอำรบัต กลำยเป็ นถนนคนเดินทีม่ ชี ่อื เสียง
ทีส่ ดุ ของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ น จิตรกร ร้ำนขำยของทีร่ ะลึก ร้ำนกำแฟ
ศูนย์วฒ
ั นธรรม และโรงละคร เป็ นต้น จำกนัน้ นำท่ำนเทีย่ วชมกรุงมอสโคว์ (Moscow City) เมืองหลวงของงประเทศ
รัสเซีย ศูนย์กลำงทำงกำรเมือง เศรษกิจ กำรเงิน กำรศึกษำ และกำรเดินทำงของประเทศ ตัง้ อยูใ่ กล้กบั แม่น้ำมัสกวำ
ในตัวเมืองมีประชำกรอำศัยอยูก่ ว่ำ 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้มอสโคว์เป็ นเมือทงทีม่ ปี ระชำกรหนำแน่นทีส่ ดุ ในยุโรป
และเมือ่ ครัง้ ทีส่ หภำพโซเวียตยังไม่ล่มสลำย กรุงมอสโคว์ ยังเป็ นเมืองหลวงของสหภำพโซเวียตอีกด้วย
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นำชม: วิ คทอรี ่ ปาร์ค (Victory Park) ตัง้ อยูใ่ นบริเวณทีเ่ รียกว่ำ Poklonnaya Gora ซึง่ เป็ นจุดทีน่ โปเลียนใช้กอง
กำลังทหำรล้อมรอบมอสโคว์เพื่อจะเข้ำโจมตีในปี ค.ศ. 1812 แต่ไม่สำเร็จ
นำชม: ประตูชยั กรุงมอสโคว์ (The Moscow Triumphal Arch) เป็ นของขวัญทีฝ่ รังเศสส่
่
งให้รสั เซีย เพือ่ เป็ นกำร
ขอบคุณทีร่ สั เซียไม่ได้ทำลำยปำรีสในช่วงสงครำม
นำชม: เนิ นเขาสแปร์โร่ (Sparrow Hills) จุดชมวิวทีส่ ำมำรถมองเห็นทัศนียภำพของกรุงมอสโควได้ทงั ้ เมือง และ
สำมำรถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกทีส่ ร้ำงในสมัยสตำลิน
ซึง่ ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกทีใ่ กล้ทส่ี ดุ
คือ
มหาวิ ทยาลัยมอสโคว์ (Moscow University) เป็ นมหำวิทยำลัยทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ในรัสเซีย สร้ำงในสมัยพระนำงแคทเธอ
รีนมหำรำช นอกจำกนี้ยงั มีแผงลอยขำยของทีร่ ะลึกในรำคำถูกตัง้ อยูเ่ ป็ นจำนวนมำก

นำชม: มหาวิ หารเซนต์ ซาเวียร์ (Christ the Saviour Cathedral) เป็ น
มหำวิ หารโดมทองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในรัสเซีย สร้ำงขึน้ เพือ่ เป็ นอนุสรณ์แห่งชัย
ชนะในสงครำมนโปเลียน เมือ่ ปี ค.ศ. 1812 โดยพระเจ้ำซำร์ อเล็กซำน
เดอร์ท่ี 1 ใช้เวลำก่อสร้ำงนำนถึง 45 ปี เป็ นวิหำรทีส่ ำคัญของนิกำยรัสเซีย
ออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธกี รรมสำคัญระดับชำติ
นำชม: โนโวดิ วิชี
คอนแวนน์ (Novodevichy Convent) เป็ นอำรำมชีทม่ี คี วำมเก่ำแก่อำยุ
กว่ำ 300 ปี ในอดีตใช้เป็ นเป็ นทีค่ ุมขังพระนำงโซเฟี ยและบรรดำเชือ้ พระ
วงศ์ฝ่ำยหญิง ในสมัยรำชวงศ์โรมำนอฟ ปั จจุบนั ใช้เป็ นสุสำนสำหรับ
สุภำพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่วำ่ จะเป็ นอดีตสุภำพสตรีหมำยเลข
1 นำงไรซ่ำ กอบำชอพ ฯลฯ
นำชม: สถานี รถไฟใต้ดินทีเ่ ปิ ดให้สำธำรณชนใช้บริกำร เมือ่ วันที่ 15
พฤษภำคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็ น 11 สำย รวมระยะทำง 360 กิโลเมตร
และได้รบั กำรยอมรับว่ำเป็ นสถำนีรถไฟใต้ดนิ ทีส่ วยงำมทีส่ ดุ ในโลก งดงำม
ด้วยงำนทำงด้ำนสถำปั ตยกรรมทีป่ รำณีตอ่อนช้อยสวยงำมตำมฝำผนังเพดำนของสถำนี ประดับด้วยภำพวำดสีน้ำมัน
3

คา่

โคมไฟคริสตัลหรูหรำออกแบบตกแต่งทีแ่ ตกต่ำงไปตำมยุคสมัย เช่น กระจก, โมเสก ฯลฯ ชมสถำนี Mayakovskaya
ซึง่ ได้รบั เหรียญทองชนะเลิศกำรประกวดในงำนนิทรรศกำรนำนำชำติทน่ี ครนิวยอร์คเมือ่ ปี ค.ศ. 1938 สถำนี
Kropotkinskayab และ Komsomolskaya ทีไ่ ด้รบั รำงวัลกรังค์ปรีซ์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ที่พกั

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 (3)
เช้า
09.40 น.
13.32 น.

คา่

มอสโคว์ – เซนต์ ปี เตอร์สเบิรก์ – วิ หารเซนต์ ไอแซค – ป้ อมปราการ
ปี เตอร์แอนด์ ปอล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดิ นทางสู่ เซนต์ ปี เตอร์สเบิ รก์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Bullet Train
เดิ นทางถึง เซนต์ ปี เตอร์สเบิ รก์ รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่าน
นำท่ำนชม: มหาวิ หารเซนต์ ไอแซค (SAINT ISAACS CATHEDRAL) เป็ น
หนึ่งในมหำวิหำรทีส่ วยทีส่ ดุ ของรัสเซียออกแบบโดยสถำปนิกชำวฝรังเศส
่
สร้ำงในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็ นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหำรเซนต์ไอแซค
เป็ นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดำ ซึง่ ต่อมำได้รบั กำรปรับปรุงเป็ นโบสถ์หนิ และถูก
สร้ำงใหม่อย่ำงงดงำมในสมัยพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ท่ี 1 ทีป่ รำรถนำจะให้
วิหำรแห่งนี้เป็ นวิหำรทีม่ คี วำมยิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ ของโลก พระองค์จงึ ทุม่ เททัง้ กำลังคนและกำลังทรัพย์อย่ำงมหำศำล เฉพำะ
ยอดโดมใช้ทองคำแผ่นปิ ดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภำยในวิหำรประดับประดำด้วยหินอ่อน และมำลำไคท์หลำกสี ซึง่ ใช้
เวลำก่อสร้ำงยำวนำนถึง 40 ปี
นำท่ำนชม: ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul
fortress) เป็ นสิง่ ก่อสร้ำงแรกสุดของเมือง St Petersburg สร้ำงใน
ปี ค.ศ 1703 เป็ นอนุสรณ์ชยั ชนะสงครำมเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะ
แบบบำรอกเพือ่ ใช้เป็ นป้ อมปรำกำรในกำรป้ องกันข้ำศึกรุกรำน
ตัง้ อยูบ่ นเกำะวำซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็ น
รูปทรงหกเหลีย่ ม กำแพงเป็ นหินก่ออิ ส่วนวิหำรปี เตอร์ แอนด์
ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress) เริม่ สร้ำงขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ 1712
ด้วยกำรออกแบบของ Domennica Trezzini ตัง้ ชื่อวิหำรแห่งนี้
เพือ่ เป็ นเกียรติแด่นกั บุญปี เตอร์ และนักบุญปอลด์เพือ่ เป็ นกำรเผยแพร่ศำสนำ ควำมสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร
ในอดีตเป็ นสิง่ ก่อสร้ำงทีส่ งู ทีส่ ดุ ของเมือง และห้ำมสร้ำงสิง่ ก่อสร้ำงใดสูงกว่ำ ภำยในทำกำรตกแต่งด้วยศิลปะบำรอก
ซึง่ นับว่ำแตกต่ำงจำกโบสถ์คริสต์ ออร์โทดอกซ์ทวไป
ั ่ และวิหำรแห่งนี้ยงั เป็ นทีเ่ ก็บพระศพของรำชวงศ์โรมำนอฟ เริม่
จำกพระเจ้ำปี เตอร์มหำรำชเป็ นองค์แรก จนกระทังถึ
่ งกษัตริยอ์ งค์สดุ ท้ำยของรำชวงศ์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ที่พกั
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วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 (4)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่
21.00 น.

เซนต์ ปี เตอร์สเบิรก์ – พระราชวังเฮอมิ เทจ – แม่น้าเนวา (ล่องเรือ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชม กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ (St. Petersburg) หรือ เปโตรกรำด
หรือ เลนินกรำด พระเจ้ำปี เตอร์มหำรำช (PETER THE GREAT) ทรง
โปรดให้สร้ำงเมืองนี้ขน้ึ และในยุคของพระรำชินีแคเธอรีน มหำรำชินี
(Catherine the Great) ได้ทรงชักนำนักปรำชญ์รำชบัณฑิต ตลอดจน
ศิลปิ นแขนงต่ำงๆ จำกยุโรป เข้ำมำพำนักอำศัยในทีน่ ครแห่งนี้ เพือ่ ให้
พวกเขำสร้ำงควำมเจริญให้รสั เซีย ทำให้นครแห่งนี้มกี ลิน่ อำยยุโรป ทัง้
ทำงด้ำนศิลปกรรมสถำปั ตยกรรมและวัฒนธรรม ควำมเป็ นอยู่ อีกทัง้ เป็ นเมืองท่ำทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
รัสเซีย จุดศูนย์กลำงแห่งควำมเจริญทีเ่ ก่ำแก่ท่สี ดุ สมัยทีเ่ คยเรืองอำนำจในยุโรปได้รบั กำรขนำนนำมว่ำ "หน้ำต่ำงของ
ยุโรป" แพรำะเป็ นหนึ่งในเมืองทีม่ คี วำมสวยงำม มีควำมเจริญ รุง่ เรืองทำงวัฒนธรรมตะวันตก และถือได้วำ่ เป็ นเมืองที่
สวยงำมทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกำะ เชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ำลำคลองอีฟ 86 สำย สวยงำมจนได้รบั
ฉำยำว่ำ “รำชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็ นเมืองหลวงเก่ำของรัสเซียมำนำนกว่ำ 200 ปี ตัวเมืองได้รบั กำร
กล่ำวขำนว่ำเป็ นนครทีส่ วยและสมบูรณ์มำกทีส่ ดุ ในด้ำนงำนสถำปั ตยกรรมและผังเมือง
นำชม: พิ พิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage
Art Museum & Winter Palace) พระรำชวังอันยิง่ ใหญ่ อดีตทีป่ ระทับของ
ซำร์แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยห้องต่ำงๆ มำกกว่ำ 1,050 ห้อง มีบนั ไดกว่ำ
200 บันได และควำมยำวของระเบียงยำวกว่ำ 30 กิโลเมตร เป็ นทีเ่ ก็บ
สมบัตลิ ้ำค่ำของรำชวงศ์ รวมทัง้ สมบัตจิ ำกทัวโลกกว่
่
ำ 2.7 ล้ำนชิน้ รวมทัง้
ภำพเขียนของจิตรกรเอกชัน้ เยีย่ มของโลก อำทิ ไมเคิลแองเจโล, ดำวินชี่
รำฟำเอล, เอล เกรโก้แวนโก๊ะ, ปิ กสั โซ่และศิลปิ นอื่นๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนล่องเรือชมวิวทิวทัศน์แม่น้าเนวา (Neva river Cruise) นคร
เซนต์ปีเตอร์สเบริก แม่น้ำเนวำ ถือเป็ นเส้นเลือดทีห่ ล่อเลีย้ งนครเซ็นต์ปี
เตอร์สเบิรก์ มำเนิ่นนำน ไหลจำกทะเลสำบ Lake Lagoga ไปทีอ่ ่ำวฟิ ลด์
แลนด์ ในส่วนเหนือของทะเลบอลติก สถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วสำคัญๆ ล้วน
ตัง้ อยูบ่ นฝั ง่ แม่น้ำเนวำ เช่น พระรำชวังฤดูหนำว (Hermitage) ป้ อมปี
เตอร์แอนด์ปอล (Peter and Paul Fortress) เรือรบหลวงออโรร่ำ
(Aurora Cruise) เป็ นต้น แม่น้ำเนวำจะกลำยเป็ นน้ำแข็งระหว่ำงเดือน
ธันวำคมถึงต้นเดือนเมษำยน ระยะนี้ไม่สำมำรถเดินเรือได้เลย ช่วงเวลำทีน่ ่ำเทีย่ วทีส่ ดุ คือ เดือนกรกฎำคม เป็ นฤดู
ร้อน อำกำศแจ่มใส แม่น้ำเนวำได้ขน้ึ ชื่อว่ำ "Venice of the North" and "Paradise"
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ สนามฟุตบอล Saint Petersburg Stadium
ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบรองชนะเลิ ศ M61
นาท่านสู่ที่พกั
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วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 (5)
เช้า

เที่ยง
บ่าย
15.00 น.
18.45 น.
คา่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์ หรือ ปี เตอร์ฮอฟ
(Peterhof Palace) ทีต่ งั ้ อยูบ่ นชำยฝั ง่ ฟิ นแลนด์ สร้ำงในสมัยของ
พระเจ้ำปี เตอร์มหำรำช มีช่อื เสียงในด้ำนควำมงดงำมของ
สถำปั ตยกรรมและสวนน้ำพุทย่ี งิ่ ใหญ่ สถำนทีท่ แ่ี สดงถึงกำร
ผสมผสำนอย่ำงลงตัว ระหว่ำงสิง่ ทีส่ ร้ำงสรรค์ดว้ ยฝีมอื มนุษย์และ
ควำมงำมของธรรมชำติ ภำยในประกอบไปด้วยห้องต่ำงๆมำกมำย
ซึง่ ถูกประดับประดำไปด้วยจิตรกรรมสีทองเหลืองอร่ำม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสูส่ ถำนีรถไฟ
ออกเดิ นทางสู่ มอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Bullet Train
เดิ นทางถึง กรุงมอสโคว์ รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่าน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 (6)
เช้า

เที่ยง

18.25 น.

พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ – มอสโคว์

มอสโคว์ – Izmailovo Flea Market – สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนช้อปปิ้ ง ตลาดอิ สมายลอฟ Izmailovo Market เป็ นเหมือน
ตลำดขำยส่ง หรือตลำดจตุจกั รบ้ำนเรำ ชมและเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึก
มำกมำย อำทิ ตุ๊กตำแม่ลกู ดก ผ้ำคลุมไหล่แบบรัสเซีย่ น หมวกเก๋ๆ
เก๋ำๆ หรือจะเป็ นของใช้ในยุคโซเวียต นำฬิกำข้อมือของแท้แอนทีคของ
โซเวียต หรือเครือ่ งกระเบือ้ ง เครือ่ งแก้ว ผ้ำปูโต๊ะลินิน แม๊กเนท ในรำคำ
ทีต่ ่อรองได้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำชม: โบสถ์โฮลีทริ นิตี้ (Holy Trinity Monastery) สถำนทีส่ ำคัญและเป็ น
โบสถ์แห่งแรกของเมืองซำร์กอร์ส สถำปั ตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง,
โบสถ์อสั สัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้ำงในสมัยพระเจ้ำอีวำน เมือ่ ปี ค.ศ.
1559 - ค.ศ.1585 เลียนแบบมหำวิหำรอัสสัมชัญทีจ่ ตั ุรสั วิหำรแห่งพระรำชวังเค
ลมลิน ภำยในตกแต่งด้วยภำพเฟรสโก และภำพไอคอน 5 ชัน้ , วังพระเจ้ำซำร์,
หอระฆัง ต้องกำรสร้ำงให้เหมือนหอระฆังทีจ่ ตั ุรสั วิหำรแห่งพระรำชวังเคลมลิน
แต่ทน่ี ่ีสงู กว่ำคือสูงถึง 98 เมตร, เสำหินโอบิลลิสก์และบ่อน้ ำศักดิ ์สิทธิ ์
นำท่ำน เดินทำงสูส่ นำมบิน ดามาเดียดาวา (Domodedovo Airport) มอสโคว์ (Moscow)
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 975
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วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 (7)
กรุงเทพฯ
07.30 น.
เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ…….
********************************

อัตราค่าบริ การ : ต่อท่าน (บาท)
ผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ ม

409,000
95,000

หมายเหตุ
อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้ อยู่กบั การยืนยันของตั ๋วเครื่องบิ น กรณี ค่าน้ามันเพิ่ มขึน้
ทางบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องปรับขึ้น และอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กบั การยืนยันของทางโรงแรม และอัตราดังกล่าว
ต้องมีผเ้ ู ดิ นทางอย่างน้ อย 10 ท่าน
**ราคาดังกล่าวคิ ด ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง **
อัตรานี้ รวม
ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ สำยกำรบินไทย ชัน้ ประหยัด
ค่ำรถรับส่ง สนำมบิน – โรงแรม และระหว่ำงกำรนำเทีย่ วตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร
ค่ำตั ๋วชมฟุตบอล
ค่ำอำหำรและเครือ่ งดื่มตำมรำยกำร
ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุกำรเดินทำงในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำท)
มัคคุเทศก์มอื อำชีพดูแลท่ำนตลอดกำรเดินทำง
ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงจำกสำยกำรบิน อัตรำเรียกเก็บ ฯ วันที่ 4 ตุลำคม 2560
อัตราดังกล่าวไม่รวม
ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง
ค่ำน้ำหนักกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
ค่ำใช้จำ่ ยส่วนตัวต่ำงๆ อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
ค่ำอำหำร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุในรำยกำร
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 3 % จำกค่ำบริกำร
การชาระเงิ น
* ทำงบริษทั ฯจะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 50 % ของรำคำเต็มจำกรำยกำรท่องเทีย่ ว ต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำร
จองทัวร์ในส่วนทีเ่ หลือ ทำงบริษทั ฯจะขอเก็บก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วันก่อนกำรเดินทำง มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำร
คืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
* เมือ่ ได้รบั กำรยืนยันของตั ๋วเครือ่ งบิน และทีพ่ กั ชำระอีกส่วนตำมจำนวนเต็ม
* ท่ำนจะได้รบั กำรยืนยันกำรจองทัง้ หมดก็ต่อเมื่อได้ชำระค่ำทัวร์แล้วเต็มจำนวนเท่ำนัน้
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* กรณีทำงบริษทั ฯ มีกำรชำระค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน หรือค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ เช่น ค่ำโรงแรม ไปแล้ว เมือ่ มีกำรเปลีย่ นแปลงใดๆ ก็ตำม
เช่นยกเลิก หรือ ลดจำนวนผูเ้ ดินทำง ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำใช้จำ่ ยบำงส่วน หรือทัง้ หมด ไม่วำ่ กรณีใดๆ ก็ตำม
* ระหว่ำงกำรเดินทำง ถ้ำท่ำนไม่ได้ทอ่ งเทีย่ วพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจำกคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ ์ไม่อำจเรียกร้องเงินหรือ
บริกำรส่วนทีข่ ำดไปได้
การยกเลิ กการจองทัวร์
* หำกมีกำรยกเลิก 60 วันก่อนกำรเดินทำง คืนเงินมัดจำทัง้ หมด
* หำกมีกำรยกเลิก 31 – 45 วันก่อนกำรเดินทำง หักมัดจำ 80,000 บำท
* หำกมีกำรยกเลิก 1 – 30 วันก่อนกำรเดินทำง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินทัง้ หมด
* หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วเครื่องบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำทัง้ หมด
หมายเหตุ
* ปั จจุบนั กำรยืน่ วีซ่ำฝรังเศส
่ ผูเ้ ดินทำงต้องทำกำรยืน่ เอกสำรต่ำงๆและสแกนลำยนิ้วมือด้วยตัวเองเท่ำนัน้ พร้อมทัง้ ตรวจสอบ
ประวัตกิ ำรเดินทำงและสถำนะทำงกำรเงินในปั จจุบนั กรอกรำยละเอียดส่วนบุคคล
* อัตรำดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยูก่ บั กำรยืนยันของตั ๋วเครือ่ งบิน กรณีคำ่ น้ำมัน และประกันเพิม่ ขึน้ ทำงบริษทั ฯ
จำเป็ นต้องปรับขึน้ และอัตรำดังกล่ำวอำจเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยูก่ บั กำรยืนยันของทำงโรงแรม
* รำยกำรดังกล่ำวเป็ นเพียงข้อเสนอของบริษทั ฯ เท่ำนัน้ ยังมิใช่กำรยืนยันกำรเดินทำงจนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยันจำกบริษทั ฯ
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และบริษทั ฯ ใน ำนะตัวแทนของสำยกำรบิน โรงแรม ร้ำนอำหำร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำร
รำคำตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ควำมจำเป็ นจนไม่อำจแก้ไขได้ อำทิ ภัยทำงกำรเมือง ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน หรือกำร
ประท้วง ฯลฯ แต่บริษทั ฯ จะคงไว้ซง่ึ มำตร ำนกำรบริกำรและควำมปลอดภัยของท่ำนเป็ นสำคัญ
* โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ กำรจรำจร กำร
เปลีย่ นวันแข่งขันฟุตบอล, และกำรเกิดภัยอื่นใดทีน่ อกเหนือควำมคำดหมำย
* บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ต้องห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้อง หรือมีกำรบันทึกด้ำนกำรประพฤติทส่ี มุ่ เสีย่ งไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมทีก่ อง
ตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ไม่อำจคืนเงินท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
* บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูเ้ ดินทำงเอง
* บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยูใ่ นประเทศไทย
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