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บริษัท เวิลด แพลนเน็ตฯ ขอนําทานบินลัดฟาเปดดินแดนหลังมานเหล็ก สัมผัสดินแดนหมีขาว “รัสเซีย” อดีตประเทศ
มหาอํานาจซีกโลกสังคมนิยม ที่ปจจุบันระบอบการปกครองเปนประชาธิปไตยแบบตะวันตก ชมเมืองมอสโควและเซ็นตปเตอร
สเบิรก เมืองที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสถาปตยกรรม กับเรื่องราวตาง ๆ ที่กําลังนําทานไปสัมผัส ดวยบริการ
ครบถวนสมบูรณแบบ จากทีมงานมืออาชีพ
กําหนดการเดินทาง
วันจันทรที่ 25 กันยายน 2560 (1)
07.00 น.
10.10 น.
15.55 น.

ค่ํา

วันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560
สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว – ยอดเขาสแปรโรวฮิล

คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย
(TG) เจาหนาที่บริษทั ฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง
ออกเดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974
เดินทางถึงทาอากาศยาน ดามาเดียดาวา (Domodedovo Airport) มอสโคว (Moscow)
เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชัว่ โมง หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล (Sparrow Hill) หรือเนินเขานกกระจอก เปนบริเวณทีม่ องเห็นทัศนียภาพ
ของนครมอสโควที่อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมดจึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอก
แหงนี้เปนที่ตั้งบานพักของตนปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนทีต่ ั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดใน
มอสโควที่คูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสูท ี่พัก
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วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 (2)
เชา

เที่ยง
บาย
ค่ํา
19.45 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยูใกลกับ
Izmailovo Royal Estate จึงเปนที่มาขอชื่อ Izmailovsky ที่เปนชื่อของตลาดนัด
แหงนี้นั่นเอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่นาซื้อหาก็มี ตุกตาแมลูกดก เปนตุกตาไม
เขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเปนชั้นๆจากตัวใหญไปจนเล็ก ในการซื้อ
สินคาจากรัสเซียควรระวังการซือ้ ภาพวาดสีน้ํามันเกาๆ และงานทองเหลืองงาน
ศิลปะโบราณที่เกี่ยวของกับศาสนาไวใหมากๆ เนื่องจากวามีกฏหมายหามนํา
ของเกาเหลานี้ออกนอกประเทศรัสเซีย
นําทานเดินทางมุงหนาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโควสู เมืองซากอรส
ซึ่งหางจากตัวมอสโควไปประมาณ 70 กิโลเมตร ใชเวลา 1.30 ชัว่ โมง ซึ่ง
เปนที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 14-17
เปนที่แสวงบุญของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะการรองเพลงทางศาสนา
การวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆทมี่ ีบาทหลวงและนักศึกษาจํานวนนับ
รอยคน"เซอรกาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรือ "ซารกอส" (Zagorsk) อีก
หนึ่งเมืองทองเที่ยวทีม่ ีชื่อเสียงแหงหนึง่ ของแควนมอสโก (Moscow) เมืองหลวง
ของประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูห างจากกรุงมอสโควไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร เปนเมือง
ทองเที่ยวที่มคี วามโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแตสมัย ศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอรกาเยฟ
โปสาด ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออรโธดอกซ (Orthodox) ซึ่งเปนกลุมสถาปตยกรรมของทรินิตี เซอรกิอุส ลาว
รา (Trinity Sergius Lavra) ที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกใน 1993 อีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระชอปปง ณ MATRESHAKA FACTORY ใหทานไดเลือกซื้อสินคา ของที่ระลึกราคาถูก โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก
ซึ่งมีใหเลือกมากมายหลายแบบ จากนั้น นําทานกลับสู กรุงมอสโคว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามฟุตบอล Otkrytiye Arena (Optional)
ชมการแขงขันฟุตบอลยูฟาแชมปเปยนลีก ระหวาง สปารตัก มอสโคว ปะทะ ลิเวอรพูล
นําทานสูท ี่พัก

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 (3)
เชา

มอสโคว – ซารกอส (Zagorsk) – MATRESHAKA FACTORY

จัตุรัสแดง (RED SQUARE) – หางสรรพสินคา GUM – พิพิธภัณฑอารเมอรรี
แชมเบอร – โบสถอัสสัมชัญ – พระราชวังเคลมลิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเปนสถานที่สําคัญตั้งอยู
กลางใจเมืองของมอสโควเปนจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เปนสถานที่เก็บศพเล
นินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรางดวยหินแกรนิต และหินออน นับลานชิ้น
ตอกลงบนพื้นจนกลายเปนลานหินโมเสกเปนพื้นที่ลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัส
แดงนั้น เปนที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย สังเกตุไดจากที่พื้นถนนจะมี
สัญลักษณเปนวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักทองเที่ยวเขาไปยืนกลาง
วงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญขามไหลตวั เองไปดานหลังเพื่ออธิษฐานใหไดกลับมาทีม่ อสโควอีกครั้ง ลานกวางของ
จัตุรัสแดงนีม้ ีพื้นที่กวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาที่เปนสถานที่จัดงานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุค
หลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวยสถานทีท่ องเทีย่ วอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเชน พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑประวัตศิ าสตรรัสเซีย
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เที่ยง

ค่ํา
19.45 น.

จากนั้นนําทาน ชอปปงตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุง
มอสโก แตมีชื่อเสียงในเรื่องของสินคาอันมีใหเลือกซื้อกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถนที่
หนึ่งทีม่ ีสถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองนี้ หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปดให บริการมากมายสําหรับใหผทู ี่เดินทางหรือผูทชี่ อบการช
อปปงถึง 200 รานคาดวยกัน แตสินคาที่นี่อาจจะมีทงั้ รูปลักษณ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโออา และที่สําคัญ
ตั้งอยูบริเวณลานกวางในยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูมมีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เสื้อผา
ของใชในครัวเรือน สินคาที่มชี ื่อมียหี่ อ เครื่องสําอางค น้ําหอม และสินคาที่เปนประเภทของทีร่ ะลึก ซึ่งมีใหเลือกกัน
อยางหลากหลายทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยูใ นบริเวณพระราชวังเค
รมลิน พิพิธภัณฑนี้เปนสถานทีเ่ ก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000 ชิ้น เชน ศาสตราวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อ
เกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพ ระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง
จากนั้นชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน โดยสรางทับลงบน
โบสถไมเกาที่มมี ากอนแลว ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมปอมปนใหญ, หอระฆังพระเจาอีวานและ ชมระฆัง
ยักษทใี่ หญที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเขาชมเพียงวันละ 4 รอบเทานั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30,
16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงตอเวลานัดหมายอยางเครงครัด) (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตให
เขาชมดานใน)
จากนั้น ชม โบสถIVAN THE GREAT BELL-TOWER จากนัน้ เขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป
ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ เจาชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให
สรางเพื่อใชปองกันศัตรู ในอดีตเปนเพียงปอมปราการไมธรรมดา ที่เปน
เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย
ของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลินเปนพิพิธภัณฑ และทีต่ ั้งสถานที่สําคัญ
หลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและ
สิ่งกอสรางอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามฟุตบอล VEB Arena (Optional)
ชมการแขงขันฟุตบอลยูฟาแชมปเปยนลีก ระหวาง ซีเอชเคเอ มอสโคว ปะทะ แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด
นําทานสูท ี่พัก
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วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (4)
เชา
09.40 น.
13.32 น.

ค่ํา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู เซนต ปเตอรสเบิรก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Bullet Train
เดินทางถึง เซนต ปเตอรสเบิรก รถโคชปรับอากาศรอรับทาน
นําทานชม: มหาวิหารเซนต ไอแซค (SAINT ISAACS CATHEDRAL) เปนหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดของรัสเซีย
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สรางในปค.ศ. 1712 โดยมี
โดมทองเปนเอกลักษณ
ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียง
โบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรบั การปรับปรุงเปนโบสถหิน และ
ถูกสรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ที่
ปรารถนาจะใหวหิ ารแหงนี้เปนวิหารที่มคี วามยิ่งใหญที่สุดของ
โลก พระองคจึงทุมเททั้งกําลังคนและกําลังทรัพยอยางมหาศาล
เฉพาะยอดโดมใชทองคําแผนปดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายใน
วิหารประดับประดาดวยหินออน และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใช
เวลากอสรางยาวนานถึง 40 ป
นําทานชม: ปอมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul
fortress) เปนสิ่งกอสรางแรกสุดของเมือง St Petersburg สราง
ในปค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวย
ศิลปะแบบบารอกเพื่อใชเปนปอมปราการในการปองกันขาศึก
รุกราน ตั้งอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island)
ลักษณะเปนรูปทรงหกเหลีย่ ม กําแพงเปนหินกออิฐ สวนวิหารป
เตอร แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสรางขึ้นเมื่อ
ปค.ศ 1712 ดวยการออกแบบของ Domennica Trezzini ตั้ง
ชื่อวิหารแหงนี้เพื่อเปนเกียรติแดนักบุญปเตอร และนักบุญปอลดเพื่อเปนการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอดแหลม
คือ 122.5 เมตร ในอดีตเปนสิง่ กอสรางที่สูงที่สุดของเมือง และหามสรางสิ่งกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตง
ดวยศิลปะบารอก ซึง่ นับวาแตกตางจากโบสถคริสต ออรโทดอกซทั่วไป และวิหารแหงนี้ยงั เปนที่เก็บพระศพของ
ราชวงศโรมานอฟ เริ่มจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระทั่งถึงกษัตริยองคสุดทายของราชวงศ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสูทพี่ ัก

วันศุกรที่ 29 กันยายน 2560 (5)
เชา

มอสโคว – เซนต ปเตอรสเบิรก – วิหารเซนต ไอแซค – ปอมปราการปเตอร
แอนด ปอล

เซนต ปเตอรสเบิรก – พระราชวังเฮอมิเทจ – พระราชวังปเตอรฮอฟ
แมน้ําเนวา (ลองเรือ) – สนามบิน – มอสโคว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําชม กรุงเซนตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg) หรือ เปโตรกราด
หรือ เลนินกราด พระเจาปเตอรมหาราช (PETER THE GREAT) ทรง
โปรดใหสรางเมืองนีข้ ึ้น และในยุคของพระราชินีแคเธอรีน มหาราชินี
(Catherine the Great) ไดทรงชักนํานักปราชญราชบัณฑิต ตลอดจน
ศิลปนแขนงตางๆ จากยุโรป เขามาพํานักอาศัยในที่นครแหงนี้ เพื่อให
พวกเขาสรางความเจริญใหรัสเซีย ทําใหนครแหงนีม้ ีกลิ่นอายยุโรป ทั้ง
ทางดานศิลปกรรมสถาปตยกรรมและวัฒนธรรม ความเปนอยู อีกทั้งเปนเมืองทาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
รัสเซีย จุดศูนยกลางแหงความเจริญที่เกาแกที่สุด สมัยที่เคยเรืองอํานาจในยุโรปไดรับการขนานนามวา "หนาตางของ
ยุโรป" แพราะเปนหนึ่งในเมืองทีม่ ีความสวยงาม มีความเจริญ รุง เรืองทางวัฒนธรรมตะวันตก และถือไดวาเปนเมืองที่
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เที่ยง
บาย

ค่ํา
18.00 น.
21.25 น.
22.55 น.

สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก ประกอบดวย 44 เกาะ เชื่อมตอกันดวยแมน้ําลําคลองอีฟ 86 สาย สวยงามจนไดรับ
ฉายาวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” นครแหงนี้เคยเปนเมืองหลวงเกาของรัสเซียมานานกวา 200 ป ตัวเมืองไดรับการ
กลาวขานวาเปนนครที่สวยและสมบูรณมากที่สุดในดานงานสถาปตยกรรมและผังเมือง
นําชม: พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว (The
Hermitage Art Museum & Winter Palace) พระราชวังอันยิง่ ใหญ อดีต
ที่ประทับของซารแหงรัสเซีย ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050
หอง มีบันไดกวา 200 บันได และความยาวของระเบียงยาวกวา 30
กิโลเมตร เปนที่เก็บสมบัติล้ําคาของราชวงศ รวมทัง้ สมบัติจากทั่วโลก
กวา 2.7 ลานชิ้น รวมทัง้ ภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเยีย่ มของโลก อาทิ
ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่ ราฟาเอล, เอล เกรโกแวนโกะ, ปกัสโซและ
ศิลปนอื่นๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรสต หรือ ปเตอรฮอฟ
(Peterhof Palace) ที่ตั้งอยูบนชายฝง ฟนแลนด สรางในสมัยของ
พระเจาปเตอรมหาราช มีชื่อเสียงในดานความงดงามของ
สถาปตยกรรมและสวนน้ําพุที่ยงิ่ ใหญ สถานที่ที่แสดงถึงการ
ผสมผสานอยางลงตัว ระหวางสิง่ ที่สรางสรรคดวยฝมือมนุษยและ
ความงามของธรรมชาติ ภายในประกอบไปดวยหองตางๆมากมาย
ซึ่งถูกประดับประดาไปดวยจิตรกรรมสีทองเหลืองอราม
นําทานลองเรือชมวิวทิวทัศนแมน้ําเนวา (Neva river Cruise) นคร
เซนตปเตอรสเบริก แมน้ําเนวา ถือเปนเสนเลือดที่หลอเลี้ยงนครเซ็นตป
เตอรสเบิรก มาเนิน่ นาน ไหลจากทะเลสาบ Lake Lagoga ไปทีอ่ าวฟลด
แลนด ในสวนเหนือของทะเลบอลติก สถานที่ทองเทีย่ วสําคัญๆ ลวน
ตั้งอยูบนฝง แมน้ําเนวา เชน พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage) ปอมป
เตอรแอนดปอล (Peter and Paul Fortress) เรือรบหลวงออโรรา
(Aurora Cruise) เปนตน แมน้ําเนวาจะกลายเปนน้ําแข็งระหวางเดือน
ธันวาคมถึงตนเดือนเมษายน ระยะนี้ไมสามารถเดินเรือไดเลย ชวงเวลาที่นาเทีย่ วที่สุดคือ เดือนกรกฎาคม เปนฤดู
รอน อากาศแจมใส แมน้ําเนวาไดขึ้นชื่อวา "Venice of the North" and "Paradise"
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูส นามบิน Pulkovo International Airport
ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว (Moscow) โดยสายการบิน PJSC Siberia Airlines เที่ยวบินที่ S7 024
เดินทางถึง กรุงมอสโคว (Moscow)
นําทานสูท ี่พัก
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วันเสารที่ 30 กันยายน 2560 (6) สถานีรถไฟใตดิน – โบสถหยาดเลือด – ถนนอาบัต – สนามบินมอสโคว
เชา

เที่ยง

18.25 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับความ
เหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ สถานี
รถไฟใตดิน สรางขึ้นในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากทัว่ โลกวาเปน
สถานีรถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่
แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเปนหลุม
หลบภัยที่ดที ี่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรงรวมทั้งการกอสรางที่ขุดลงลึก
ไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเปนทีบ่ ัญชาการระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบนั รถไฟใตดินที่กรุงมอส
โควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม. จากนั้นใหเวลาอิสระทุกทานเดินช็อปปง ถนนอารบัท
ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแตศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูของชนชั้น ขุนนางและศิลปนทีม่ ีผู
อุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเปนยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนน
อารบัตกลายเปนถนนคนเดินทีม่ ีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เปนแหลงของศิลปนจิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ
ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเลนๆวา โบสถหยาดเลือด SAVIOR ON BLOOD
CATHEDRAL ในป 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผูกอการราย
บุตรชายในฐานะกษัตริยพระองคตอไปจึงสรางโบสถนขี้ ึ้นเปนอนุสรณ เปนโบสถอันงดงามที่อยูข างคลอง Griboyedov
โดยสรางขึ้นตามบัญชาของ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3” เพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดาคือ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2”
ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมในบริเวณที่สรางโบสถนี้ขึ้นยอดของโบสถมีความสูง 81 ม. ตามป ค.ศ.1881 ที่สิ้นพระชนม
ภายในสามารถจุคนไดถึง 1,600 คน และใชเวลาสรางยาวนานกวา 24 ป ภายในการตกแตงดวยงาน “โมเสก” ที่มี
ความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหินออนหลากสี ประดับประดาดานใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที่17
แบบโบสถทรงหัวหอม
จากนั้นใหทานไดเต็มอิ่มกับการเดิน ชมถนนอารบัต (ARABAT STREET)
ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแตศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูของชนชั้น ขุนนาง
และศิลปนที่มีผูอุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเปนยานที่พัก
ของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัตกลายเปนถนน
คนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เปนแหลงของศิลปนจิตรกร รานขายของที่
ระลึก รานกาแฟ
นําทาน เดินทางสูสนามบิน ดามาเดียดาวา (Domodedovo Airport) มอสโคว (Moscow)
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

วันอาทิตยที่ 1 ตุลาคม 2560 (7)
กรุงเทพฯ
07.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…….
***********************************
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อัตราคาบริการ : ตอทาน (บาท)
ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
พักหองเดี่ยว จายเพิ่ม

96,000
9,000

หมายเหตุ
อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน กรณีคาน้ํามันเพิ่มขึ้น
ทางบริษัทฯ จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของทางโรงแรม และอัตราดังกลาว
ตองมีผูเดินทางอยางนอย 15 ทาน
**ราคาดังกลาวคิด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 อัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง **
อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินไทย ชั้นประหยัด
คารถรับสง สนามบิน – โรงแรม และระหวางการนําเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ
คาตั๋วชมฟุตบอล
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท)
มัคคุเทศกมืออาชีพดูแลทานตลอดการเดินทาง
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ ฯ วันที่ 29 สิงหาคม 2560
อัตราดังกลาวไมรวม
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวตางๆ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุในรายการ
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3 % จากคาบริการ
การชําระเงิน
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 50 % ของราคาเต็มจากรายการทองเทีย่ ว ตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการ
จองทัวรในสวนที่เหลือ ทางบริษทั ฯจะขอเก็บกอนเดินทางอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินคามัดจําทั้งหมด
* เมื่อไดรับการยืนยันของตั๋วเครือ่ งบิน และที่พัก ชําระอีกสวนตามจํานวนเต็ม
* ทานจะไดรับการยืนยันการจองทั้งหมดก็ตอเมื่อไดชําระคาทัวรแลวเต็มจํานวนเทานั้น
* กรณีทางบริษทั ฯ มีการชําระคาตั๋วเครื่องบิน หรือคาใชจายอื่นๆ เชน คาโรงแรม ไปแลว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
เชนยกเลิก หรือ ลดจํานวนผูเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายบางสวน หรือทั้งหมด ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
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* ระหวางการเดินทาง ถาทานไมไดทองเทีย่ วพรอมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองเงินหรือ
บริการสวนที่ขาดไปได
การยกเลิกการจองทัวร
* หากมีการยกเลิก 60 วันกอนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
* หากมีการยกเลิก 31 – 45 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 80,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 1 – 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
* หากผูโ ดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
* ปจจุบันการยื่นวีซาฝรั่งเศส ผูเดินทางตองทําการยื่นเอกสารตางๆและสแกนลายนิ้วมือดวยตัวเองเทานั้น พรอมทัง้ ตรวจสอบ
ประวัติการเดินทางและสถานะทางการเงินในปจจุบัน กรอกรายละเอียดสวนบุคคล
* อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของตัว๋ เครื่องบิน กรณีคาน้ํามัน และประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษทั ฯ
จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของทางโรงแรม
* รายการดังกลาวเปนเพียงขอเสนอของบริษัทฯ เทานั้น ยังมิใชการยืนยันการเดินทางจนกวาจะไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ
เปนลายลักษณอักษร และบริษทั ฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม รานอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ
ราคาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยูกับความจําเปนจนไมอาจแกไขได อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือการ
ประทวง ฯลฯ แตบริษัทฯ จะคงไวซึ่งมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ
* โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับโรงแรมที่พักในตางประเทศ การจราจร การ
เปลี่ยนวันแขงขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดที่นอกเหนือความคาดหมาย
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขา
ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือมีการบันทึกดานการประพฤติที่สมุ เสี่ยงไปในทางเสือ่ มเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษทั ฯ ไมอาจคืนเงินทานได ไมวาจํานวนทัง้ หมดหรือบางสวน
* บริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูเดินทางเอง
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
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