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โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก(วันเสาร์ ) กรุ งเทพฯ-อาชกาบัต-เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
01.30 น. คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู X เคาน์เตอร์ สายการบินเติร์กมินิสถาน โดยมี
เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
04.40 น. เหินฟ้าสู่นครเซนต์ ปี เตอร์ เบอร์ ก โดยสายการบินเติร์กมินิสถาน แอร์ เที่ยวบินที่ T5 642
10.00 น. ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติอัชกาบัท ประเทศเติร์กมินิสถาน แวะเปลี่ยนเครื่อง
13.05 น. เหินฟ้าสู่นครเซนต์ ปี เตอร์ เบอร์ ก โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ T5 731
15.20 น. ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติพูลโคโว่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร พร้ อมรับกระเป๋ าสัมภาระเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
จากนัน้ นําคณะชม โบสถ์ หยดเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH) โบสถ์แห่งการกลับคืนของพระคริสต์ โดย
พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ทรงสร้ างเพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 (พระบิดา) ที่ถกู ลอบปลง
พระชนม์ ในปี ค.ศ. 1881 พระองค์ทรงนํารูปแบบสถาปั ตยกรรมของรัสเซียใน ค.ศ. ที่ 16-17 มาใช้ ในการ
ก่อสร้ าง สถาปั ตยกรรมมีลกั ษณะรูปทรงคล้ ายวิหารเซนต์บาซิล ที่กรุงมอสโคว์ ภายในประด้ วยหินหลากสี ที่ทํา
เป็ นเรื่ องราวของนักบุญและเรื่ องราวในไบเบิล นอกจากนี ้ยังประดับด้ วยภาพวาดฝี มือจิตรกรที่มีชื่อเสียง อย่าง
Andrei Riobushkin เป็ นต้ น
จากนัน้ นําชม โบสถ์คาซาน (Kazan Cathedral) โบสถ์ใหญ่กลางใจเมืองบนถนนเนฟสกี ้ ถนนสายหลักของเมือง มหา
วิหารแห่งนี ้เริ่มก่อในสมัยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ตรงกับช่วงปี ค.ศ. 1708 ซึง่ แต่เดิมนันจั
้ ดได้ เพียงว่าเป็ นโบสถ์
เล็กๆเท่านัน้ โดยภายในมีรูปไอคอนและพระแม่มาเรี ย (Our Lady Of Kazan) ที่วาดขึ ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 ซึง่
ตรงกับสมัยพระเจ้ าอีวานที่ 4 ในช่วงที่กรุงมอสโกก่อตังเป็
้ นเมืองหลวง โดยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราชได้ มีพระราช
ดํารัสให้ นํารูปไอคอนและพระแม่มาเรี ยนมา ไว้ ที่นี่ ต่อมาในสมัยการปกครองของพระเจ้ าปอลด์ที่ 1 ในปี ค.ศ.
1800 ได้ ทําการสร้ างวิหารใหม่ให้ เป็ นวิหารที่ใหญ่ขึ ้น และสวยงามกว่าเดิม ตาม รูปแบบของสถาปั ตยกรรม
อิตาลี ในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ทรงครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรี ยงเป็ นแนวโค้ ง และได้ สร้ างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ
ปี ค.ศ. 1811 ใช้ เวลาในการสร้ าง 10 ปี
เมื่อปี ค .ศ. 1812 ได้ เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับฝรั่งเศสนําทัพโดยพระเจ้ านโปเลียน ในขณะนัน้ Mikhail
Kutuzov ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้บญ
ั ชาการทหารสุงสุดแทนเจ้ าชาย Barclay de Tolly ซึง่ กรํ าศึกมานาน ก่อนนําทัพ
ต่อสุ้กบั กองทัพอันเกรี ยงไกรของนโปเลียน Mikhail ได้ เข้ ามาขอพรกับพระแม่มารี ในโบสถ์แห่งนี ้และ ได้ รับชัย
ชนะในที่สดุ และได้ รับเกียรติให้ สร้ างอนุสาวรี ย์อยูด่ ้ านหน้ าโบสถ์ โดยสร้ างคูก่ บั เจ้ าชาย Barclay de Tolly แต่มี
เพียง มิคาอิลที่ได้ ฝังศพไว้ ณ โบสถ์แห่งนี ้ เนื่องจากเป็ นโบสถ์ใหญ่แห่งเดียวที่อยุก่ ลางใจเมืองจึงเป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวและคนรัสเซียเองเป็ นจํานวนมากทุกวัน
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จากนัน้ นําชม มหาวิหารเซนต์ ไอแซค (ST. ISAAC’S CATHEDRAL) มหาวิหารที่มีความหรูหรา และสวยงามที่สดุ
โดยจะเห็นได้ จากเสาหินแกรนิตสีนํ ้าตาลทองรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 48 ต้ น นํ ้าหนักต้ นละ 114 ตัน สูงไม่ตํ่ากว่า 20
เมตรเป็ นเสาหินทังแท่
้ ง โดยมีเสาหินที่หายากอื่นๆอีกมาก เช่น มาลาไคต์ เสาหินสีเขียว (MALACHITE) และ
ลาปิ ส เสาหินสีนํ ้าเงิน (LAPIS) วิหารแห่งนี ้ถือได้ วา่ เป็ นวิหารที่มีโดมใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลกรองจาก Santa
Marie Dei Fiori in Floence , St. Pual in London and St. Peter In Rome ซึง่ เป็ นโบสถ์ที่มีโดมใหญ่ที่สดุ ยอด
โดมทําด้ วยทองคําแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส August de montferrand ใช้
เวลาก่อสร้ างนานถึง 40 ปี (ค.ศ. 1818 – 1858) ผ่ านชมอนุสาวรีย์พระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ยอดกษัตริย์
ของชาวรัสเซีย ถูกสร้ างในสมัยพระนางแคทเธอรี นมหาราช เพื่ออุทิศแด่นกั บุญเซนต์ไอแซค..
เย็น นําท่านไปเดินเล่นริมแม่นํ ้ามอสโคว์ และล่องเรื อในคลองเพลินชมวิถีชีวิตบรรยากาศเดิมๆ ของเมืองมอสโคว์
พร้ อมรับประทานอาหารเย็นในเรื อ
จนได้ เวลาสมควรนําท่านเดินทางเข้ าที่พกั โรงแรม Ohtinskaya ระดับ3 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง(วันอาทิตย์ )

พระราชวังแคทเทอรี น-พระราชวังฤดูร้อนปี เตอร์ ฮอฟ

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พกั
จากนัน้
นําท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิน้ เข้ าชม “พระราชวังแคทเธอรีน” (CATHERINE PALACE หรือ
TSARKOYE SELO) สร้ างในสมัยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช เป็ นพระราชวังที่สวยงามประดุจเพรชนํ ้าเอก ใช้
เป็ นที่พกั ผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรด คือ พระนางแคเธอรี นที่ 1 ต่อมาก็ยกให้ พระธิดาอลิซาเบธใน
ปี ค.ศ. 1741 สถาปนิกผู้ออกแบบคือ Bartolomeo Francesco Rastrelli ต่อมาในยุคของพระนางแคเธอรี นม
หาราช มีการบูรณะและต่อเติม ภายนอกพระราชวังตกแต่งด้ วยสถาปั ตยกรรมผสมผสาน ตัวอาคารทาสีฟ้า
สดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลัง่ โดยนําเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมา
รวมกัน และเป็ นที่พกั ผ่อนในฤดูร้อนของพระเจ้ าซาร์ ตอ่ มาเรื่ อยๆ จนถึงกษัตริย์องค์สดุ ท้ ายของราชวงศ์โร
มานอฟ พระเจ้ านิโคลัสที่ 2 ก็มาพํานักอยูแ่ ละถูกจับตัวจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่นี่ ส่วนภายในพระราชวังมี
ห้ องพักผ่อนจํานวน 50 ห้ อง เช่น ห้ องโถงรูปภาพ ห้ องอาหารคํ่าสีเขียว เป็ นต้ นโดยเฉพาะห้ องอําพัน (แอมเบอร์
รูม) ซึง่ เป็ นห้ องที่สวยงามมาก ประกอบด้ วย อําพัน ทังห้
้ อง ไม่วา่ จะเป็ นผนังห้ องรูปภาพ และเครื่ องใช้ ตา่ งๆ
ประดับด้ วยอําพันมาตกแต่งทังหมดอิ
้
สระให้ ทา่ นเดินชมสวนอันร่มรื่ นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําคณะท่านเดินทางสูเ่ มืองปี เตอร์ ฮอฟ ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อนปี เตอร์ ฮอฟ หรื อปี โตรเดอร์ วา
เรส หรือเปโตรควาเรสต์ ริมฝั่ งทะเลบอลติค สร้ างในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ซึง่
พระองค์ใช้ เป็ นที่พกั ผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้ พระราชวังนี ้มีความงดงามยิ่งกว่า
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พระราชวังแวร์ ซายส์ในฝรั่งเศส เพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรื องของรัสเซีย ออกแบบโดยสถาปนิกที่มี
ชื่อเสียงและช่างฝี มือจากประเทศต่างๆมากมาย สิ่งก่อสร้ างและสถาปั ตยกรรมที่ตกแต่งด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบ
บาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ ประดับประดาห้ องหับต่างๆ เช่น ห้ องบอลรูม ห้ องท้ องพระโรง ขอเชิญคณะท่านตื่น
ตาตื่นใจกับประติมากรรมนํ ้าพุอนั โดดเด่นอลังการด้ วยทองเหลืองอร่าม ลดหลัน่ กันถึง 27 ขัน้ ตกแต่งด้ วยรูป
ปั น้ อีก 255 ชิ ้น และร่มรื่ นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์
จากนัน้ นําท่านชมเธียเตอร์ สแควร์ Theatre Square หรื อ มารินสกี ้ เธียเตอร์ Mariinsky Theatre โรงละครเก่าแก่
แหล่งกําเนิดของศิลปิ นและศิลปการแสดงที่มีชื่อเสียงของรัสเซีย
เย็น รับประทานอาหารเย็น
กลับสุท่ ี่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม(วันจันทร์ )

ป้อมปี เตอร์ แอนด์ ปอล – พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ-มอสโคว์

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนัน้ นําชม “ ป้อมปี เตอร์ แอนด์ พอล ” (PETER AND PAUL FORTRESS) เป็ นจุดกําเนิดของนครเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก เป็ นสิ่งก่อสร้ างแรกสุดของเมืองตังชื
้ ่อโดยใช้ ชื่อของนักบุญปี เตอร์ และนักบุญปอล 2 สาวกของพระผู้เป็ น
เจ้ าสร้ างโดยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ครัง้ แรกสร้ างด้ วยไม้ ในปี ค.ศ 1703 ภายในตกแต่งด้ วยศิลปะบารอกซึง่
นับว่าแตกต่างจากโบสถ์คริสต์ออโธดอกซ์ทวั่ ไป พื ้นที่ดงั เดิมนันเป็
้ นที่อยูอ่ าศัยของพวกนอฟโกรอสใช้ เวลาใน
การสร้ าง 40 วันมีความสูงของยอดแหลม คือ 122.5 เมตร มีจดุ มุง่ หมายเพื่อเอาไว้ ป้องกันของทหารสวีเดน
แต่เมื่อป้อมเสร็จ...ก็ไม่ได้ ใช้ งาน เนื่องจากทหารสวีเดนไม่ได้ รุกรานอีกเลย ต่อมามีการสร้ างขึ ้นใหม่ด้วยหิน
ใน ค.ศ. 1706 – 1740 บริเวณโดยรอบมีโรงงานผลิตเหรี ยญและที่คมุ ขังนักโทษทางการเมือง และในปี ค.ศ.
1870 มีการสร้ างป้อม Trubetskoy ใช้ เป็ นที่คมุ ขังนักโทษทางการเมือง เช่น Tsarevich Alexei Petrovich ,
Artemy Volynsky , Decembrists ฯลฯ และป้อมแห่งนี ้เคยใช้ เป็ นที่คมุ ขัง ซาร์ เรวิช อเล็กซิส (
Tsarevich Alexis ) โอรสองค์โตของพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ซึง่ มีความคิดไม่ลงลอยกับพระราชบิดา จึงถูกลง
ทัณฑ์และสิ ้นพระชนม์ที่นี่ ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริย์แห่งรัสเซียพระองค์แรก คือ พระเจ้ าปี เตอร์ ม
หาราช รวมทังราชวงศ์
้
โรมานอฟหลายพระองค์ จนกระทัง่ กษัตริย์โรมานอฟยุคสุดท้ าย คือ พระเจ้ าซาร์ นิโคลัส
ที่ 2 และครอบครัว โลงส่วนใหญ่เป็ นโลงหินอ่อนสีขาว แต่มีอยู่ 2 โลงที่เป็ นหินอ่อนสีเขียวและสีแดง เป็ นโลง
พระศพของพระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 กับพระนางมารี อเล็กซาดรอฟนา เจ้ าหญิงจากเยอรมัน มเหสี ผ่ าน
ชมเรือลาดตระเวน “ออโรร่ า” ที่จอดปลดประจําการเป็ นอนุสรณ์แห่งการปฏิวตั เิ ปลี่ยนแปลงการปกครองครัง้
สําคัญของชาวรัสเซีย เมื่อเดือน ต.ค. 1917 เรื อลํานี ้เคยใช้ เป็ นเรื อพระที่นงั่ ของผู้แทนพระเจ้ าซาร์ ที่สง่ มา
ร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ขึ ้นเป็ นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
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จากนัน้ นําชมความยิ่งใหญ่ของ “พระราชวังฤดูหนาว” เริ่มสร้ างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ (พระธิดาของพระ
เจ้ าปี เตอร์ มหาราช) ในปี ค.ศ. 1754 ผ่ านชมเสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ และเข้ าชมภายในพระราชวัง ที่
ประกอบด้ วยห้ องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้ อง ณ สถานที่แห่งนี ้เคยใช้ เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของ
รัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรี ไทยกับรัสเซีย พร้ อมทังทรงร่
้
วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระ
เจ้ าซาร์ นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้ วย ปั จจุบนั พระราชวังนี ้ได้ ถกู ใช้ เป็ น พิพิธภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ ( HERMITAGE
MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมสิ่งของลํ ้าค่าจากทัว่ โลกกว่า 3 ล้ านชิ ้น รวมทังภาพเขี
้
ยนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ
ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปิ กสั โซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ ะฯลฯ อิสระให้ ทา่ นเก็บภาพความประทับใจ....ได้ เวลาสมควร
เดินทางสุส่ ถานีรถไฟ.
17.10 น. เดินทางสุ่มอสโคว์ โดยรถไฟ High speed train SAPSAN พร้ อมรับประทานอาหารเย็น บนรถไฟ
21.00 น. ถึงสถานีรถไฟ มอสโคว์ รถรรับนําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม Izmailovo Alfa ระดับ4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ส่ ี(วันอังคาร)

มอสโคว์ – ซากอส-คณะละครสัตว์

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ ส ที่ตงของศาสนสถานที
ั้
่ใหญ่
ที่สดุ และเก่าแก่ที่สดุ ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะการร้ องเพลง
ทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจํานวนนับร้ อยคน เข้ าชมโบสถ์
เก่าแก่ สร้ างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่งภายในด้ วยภาพนักบุญ มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของ
พระสังฆราชและสําหรับนักร้ องนําสวด ชม โบสถ์ อัสสัมชัญ สร้ างในสมัยพระเจ้ าอีวาน เลียนแบบมหาวิหาร
อัสสัมชัญที่จตั รุ ัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้ วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สร้ างในปี ค.ศ.14221423 เป็ นโบสถ์แรกของเมืองนี ้ สถาปั ตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอม สีทอง ภายในตกแต่งด้ วยภาพเฟรสโกและ
ไอคอน ห้ ามใช้ เสียงภายในเป็ นโบสถ์ ท่ ที าพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะ โลงศพของนักบุญเซอร์ เจียส
พร้ อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้ จากนันมี
้ เวลาเล็กน้ อยให้ ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรื อจะรองนํ ้าจาก บ่ อนา้
ศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเป็ นสิริมงคล นํ ้าในบ่อเป็ นนํ ้าธรรมชาติ มีเรื่ องเล่าว่า “ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้ ว
ค้ นพบบ่อนํ ้าโดยบังเอิญ หลังจากนํานํ ้ามาล้ างหน้ าความศักดิส์ ิทธิ์ก็ทําให้ ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้ ”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้ เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ นําท่านขึ ้นสูจ่ ดุ สูงสุดของมอสโคว์
สแปร์ โรว์ ฮลิ หรือ เลนินฮิล ซึง่ เป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยมอสโคว์โลโมโนชอฟ มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่
ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สดุ ของรัสเซีย ซึง่ เป็ นหนึง่ ในเจ็ดอาคารสไตล์ สตาลินกอธิค
อิสระให้ ทา่ นชื่นชม
ทัศนียภาพอันสวยงามกว้ างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ พร้ อมเก็บภาพประทับใจได้ ตามอัธยาศัย..
เย็น รับประทานอาหารเย็น
จากนัน้ นําท่านชมละครสัตว์ชื่อดังก้ องโลก
“ รัสเซี่ยนเซอร์ คัส ” ชื่อดังก้ องโลก ภายในเป็ นอัฒจันทร์ ทรงกลม
ล้ อมรอบ ภาพที่เห็นจึงเป็ นการมองจากที่สงู นอกจากการแสดงละครสัตว์แล้ วก็ต้องมีการแสดงของคน การ
เช้ า
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แสดงกายกรรมไต่ลวด การขี่ม้าผาดโผน การแสดงมายากลที่ชวนคิด
เกือบทุกฉากสลับกับการเต้ นรี วิว
ประกอบดนตรี ของสาวงามรัสเซีย มีวงดนตรี วงใหญ่บรรเลงสดๆ แสง สี เสียงเข้ ากับจังหวะลีลาบรรยากาศใน
แต่ละฉากที่จะทําให้ ทา่ นเพลิดเพลินไม่ร้ ูจบ.....
เดินทาง กลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า(วันพุธ) พระราชวังเครมลิน
พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ มเมอรี่ แชมเบอร์

(โบสถ์ อัสสัมชัญ,ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ ,หอระฆังอีวาน)
– รถไฟใต้ ดนิ -ช้ อปปิ ้ งถนนอารบัท

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนัน้ นําคณะท่านเข้ าชม “พระราชวังเครมลิน” สถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็ นจุดกําเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์
รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ประกอบด้ วย 700 ห้ อง มีเนื ้อที่ใช้ สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร ผ่ าน
ชมโบสถ์ อัสสัมชัญ เป็ นโบถส์ที่เก่าแก่ที่สดุ และสําคัญที่สดุ ของรัสเซีย โดยพระเจ้ าอิวานที่ 3 มหาราช สร้ างขึ ้น
ใหม่ในปี ค.ศ. 1475-1479 ก่อสร้ างทับลงบนโบถส์ที่เก่าแก่โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของอิตาลียคุ นันคื
้ อ อริสโต
เติ ้ล ปิ โอราอานติ, ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ และหอระฆังพระเจ้ าอีวาน เป็ นระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก แต่
เนื่องจากในขณะหล่อ มีการผิดพลาดทางเทคนิค จึงทําให้ แตกออกระฆังนี ้หนักกว่า 200 ตันสูง 6 เมตร เป็ นเนื ้อ
ทองสัมฤทธิ์หล่อในค.ศ.ที่ 18 ใช้ ชา่ งหล่อถึง 200 คน จากนันนํ
้ าคณะท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ มเมอรี่แชม
เบอร์ เริ่มก่อสร้ างตามพระบัญชาของพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็ นที่เก็บของสะสมของเจ้ าชายมัสโควี
ในช่วง ค.ศ. 14 -15 ต่อมามีการต่อเต็ม และสร้ างใหม่ ภายในเป็ นสถานที่เก็บสมบัตลิ ํ ้าค่ากว่า 4,000 ชิ ้น
วัตถุลํ ้าค่าในพิพิธภัณฑ์แสดงถึงความมัง่ คัง่ และมีคณ
ุ ค่าสูงของงานฝี มือ รวบรวมไว้ ในอดีตกาลประกอบด้ วย
บรรดาศาสตราวุทยุทโธปกรณ์ เครื่ องบรรณาการ บัลลังก์งาช้ าง / บัลลังก์เพชร เครื่ องป้องกันตัว หมวก เสื ้อ
เกราะที่ใช้ รบในสมรภูมิ เครื่ องเงิน/ทอง/เพชรพลอย / เครื่ องทรงของกษัตริย์รัสเซียพระเจ้ าซาร์ และซารี นา่
รวมถึงชุดไข่ฟาแบร์ เช่ซงึ่ หาดูได้ ยากยิ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง
จากนัน้
จากนันนํ
้ าคณะท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดนิ กรุงมอสโคว์ ความสวยงามใต้ ภิภพ เป็ นเสน่ห์ชวนหลงไหลอีก
อย่างหนึง่ ของกรุงมอสโก ด้ วยการก่อสร้ างที่ยากมากในสมัยนัน้ (พ.ศ. 2474) และการตกแต่งภายในแต่ละสถานี
ล้ วนวิจิตรการตา ไม่วา่ จะเป็ นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกราส (กระจกสี) อีกทังโคมไฟและลาย
้
ประดับดาต่างๆ ล้ วนปราณีต วิจิตบรรจง การให้ สีตา่ งๆ เมื่อเปิ ดไฟแล้ วดูอบอุน่ กลมกลืนกันไม่มีการขัดแย้ งเลย
การสร้ างรถไฟใต้ ดนิ เป็ นไปตามโครงการพัฒนาประเทศ 5 ปี แรก ของ โจเซฟ สตาลิน ใช้ กําลังทหารและเยาวชน
ทังชายและหญิ
้
งกว่า 13,000 คน อีกทังยั
้ งมีอาสาสมัครอีกมากมาย รถไฟสายแรกที่สร้ างเสร็จ คือ Park Kultury
เสร็จสินปี พ.ศ. 2478 ยาว 11.6 กิโลเมตร ตอจากนันอี
้ ก 4 ปี เปิ ดอีก 22 สถานี ตามเจตนารมณ์ของเลนินที่
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ต้ องการรองรับผู้โดยสารให้ ได้ ถึง 1 ล้ านคน แรงจูงใจที่ทําให้ สร้ างรถไฟใต้ ดนิ เพื่อให้ ประชาชนให้ เห็นถึงความยิง
ใหญ่ และเพื่อให้ ประชาชนชื่นชอบในระบอบการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ ปั จจุบนั มี 165 สถานี รวม
ระยะทาง 265 กิโลเมตร ความเร็วเฉลี่ย 90 กม. / ชม. ในช่วงสงครามกับเยอรมันนี ใช้ เป็ นที่หลบภัยและเพื่อเป็ น
ที่กําบังต่อสูก่ บั ทหารนาซี
จากนัน้ คณะท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยบน ถนนอาราบัท ซึง่ เป็ นถนนคนเดิน ( Walking street ) ทัง้ 2 ข้ างทาง
ของถนนเต็มไปด้ วยร้ านค้ าขายของที่ระลึก ชื่อถนนนี ้ปรากฏมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 15 ในประวัตเิ มืองมอสโก บันทึก
ว่าเคยเกิดเพลิงไหม้ ครัง้ หนึง่ เมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยกษัตริย์อีวานจอมโหด ถนนสายนี ้เป็ น
ที่อยูอ่ าศัยของตํารวจลับ ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 เป็ นที่อยูข่ องชนชันขุ
้ นนาง และศิลปิ นที่มีผ้ อู ปุ ถัมภ์ พอ
มาถึงศตวรรษที่ 20 มีการสร้ างตึก 2 ชันและ
้
3 ชันดั
้ งที่เห็นได้ ในปั จจุบนั ปี 1917 ตึกเหล่านี ้ใช้ เป็ นอพาร์ ทเมนท์ที่
อยูร่ ่วมกันหลายครอบครัวของชนชันกรรมกร
้
แต่พอมาถึงสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอาราบัทเป็ นที่ยา่ นพักของ
เกิดมีชนชันใหม่
้
นัน่ ก็คือ สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ประมาณปี 1985 ถนนอารบัตได้ กลายเป็ นถนน
คนเดิน ต่อมาก็เป็ นถนนที่ใครๆก็ร้ ูจกั และ คึกคักที่สดุ เพราะเป็ นแหล่งชุมนุมศิลปิ น จิตรกร ร้ านขายของที่
ระลึก ร้ านกาแฟ ศูนย์วฒ
ั นธรรม โรงละคร เป็ นต้ น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น จากนันเดิ
้ นทางสูส่ นามบิน
23.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุ ง อัชกาบัทโดยสายการบิน เติร์กมินิสถาน เที่ยวบินที่ T5702

วันที่หก(วันพฤหัสฯ) กรุ งเทพ
03.55 น.. ถึงกรุงอัชกาบัท แวะเปลี่ยนเครื่อง
05.15 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ฯ โดยเที่ยวบินที่ T5641
13.30 น. ถึงกรุงเทพ ฯโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : รายการท่ องเที่ยวและเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ นี้ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหรื อปรั บเปลี่ยนได้ ถ้ าหากสถานที่แห่ งนั้นปิ ด , การจารจรที่ตดิ ขัด หรื อเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ
ขึ้น จนเป็ นเหตุให้ ไม่ สามารถเข้ าชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรั บเปลี่ยนหรื อ
ทดแทน รายการเข้ าชมนั้น ๆ ในมูลค่ าเท่ าเทียมกันหรื อมากกว่ า ตามความเหมาะสม โดยจะยึดเอา
ผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ น
 คาเตือน  สนามบินสุวรรณภูมิ “ไม่ มีการประกาศเรี ยกลูกค้ าขึ้นเครื่ อง” หากท่ านตกเครื่ องไม่ สามารถ
เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์หรื อเรี ยกร้ องคืนค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ ณาตรงต่ อเวลาตามนัดหมาย เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ด ก่ อนเครื่ องออก 1 ชั่วโมง
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อัตราค่ าบริการ ( สาหรั บ15 ท่ านขึน้ ไป)
กาหนดวันเดินทาง
พฤษภาคม 2560
29 เม.ย.- 4 พ.ค. , 6 พ.ค.-11 พ.ค. , 13 พ.ค.-18 พ.ค.
20 พ.ค.- 25 พ.ค. , 27 พ.ค.-1 มิ.ย.
มิถุนายน 2560
3 มิ.ย.- 8 มิ.ย. , 10 มิ.ย.-15 มิ.ย., 17 มิ.ย.- 22 มิ.ย.
24 มิ.ย.- 29 มิ.ย.
กรกฎาคม 2560
1 ก.ค.- 6 ก.ค. , 8 ก.ค .- 13 ก.ค. , 15 ก.ค.- 20 ก.ค.
22 ก.ค.- 27 ก.ค. , 29 ก.ค.- 3 ส.ค.
สิงหาคม 2560
5 ส.ค - 10 ส.ค. , 12 ส.ค. - 17 ส.ค. , 19 ส.ค.- 24 ส.ค.
26 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2560
2 ก.ย. - 7 ก.ย. , 9 ก.ย .- 14 ก.ย. , 16 ก.ย .- 21 ก.ย.
23 ก.ย .- 28 ก.ย. , 30 ก.ย. - 5 ต.ค.
ตุลาคม 2560
7 ต.ค. – 12 ต.ค. , 14 ต.ค. – 19 ต.ค. , 21 ต.ค. – 26 ต.ค.

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่ าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

49,900 บาท/ท่าน

6,500 บาท/ท่าน

49,900 บาท/ท่าน

6,500 บาท/ท่าน

49,900 บาท/ท่าน

6,500 บาท/ท่าน

49,900 บาท/ท่าน

6,500 บาท/ท่าน

49,900 บาท/ท่าน

6,500 บาท/ท่าน

49,900 บาท/ท่าน

6,500 บาท/ท่าน

หมายเหตุ : ราคาเป็ นราคาโดยประมาณและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะ
ของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาและราคาของสายการบิน หรื อโรงแรมที่พกั
เงื่อนไขราคา
1. ตัว๋ กรุ๊ปชัน้ Economy Class ต้ องเดินทางไปกลับพร้ อมกรุ๊ปและต้ องออกเดินทางตามเส้ นทางของตัว๋ ที่บริษัทฯ ออกให้
เท่านัน้
2. ในกรณีที่ทา่ นเดินทางคนเดียว ท่านต้ องจ่ายค่าห้ องพักเดี่ยว ตามระบุในตารางอัตราค่าบริการ
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามรายการระบุ ชันประหยั
้
ด โดยสายการบิน เติร์กมินิสถาน
 ค่าตัว๋ รถไฟด่วน เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก-มอสโคว์
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (พักห้ องละ 2 ท่าน)
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 ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่ม ตามรายการ
 ค่าพาหนะในการนําเที่ยว ตามรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ผ้ ชู ํานาญ ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มนอกรายการ ค่าซักรี ด เป็ นต้ น
 ค่าทําใบอนุญาตกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อคนต่างด้ าว
 ค่านํ ้าหนักของกระของกระเป๋ าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (ชันธรรมดา
้
20 กก. ต่อท่าน)
 ค่าทิปไกด์และคนรถท้ องถิ่น วันละประมาณ 3USD/คน/วัน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย ทิปขึ ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของลูกค้ า
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
เงื่อนไขการจองทัวร์
 จองทัวร์ โดยการส่งใบจอง พร้ อมสําเนาหน้ าหนังสือเดินทางที่ยงั เหลืออายุการใช้ งานได้ อีก 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย นับ
จากวันเดินทาง และโอนค่ามัดจําการเดินทางท่านละ 20,000.- บาท ค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์
ทังหมดก่
้
อนการเดินทาง อย่างน้ อย 15 วันทําการ ***นับจากกําหนดการเดินทาง***
 โอนเงินเรี ยบร้ อยแล้ วกรุ ณาส่งแฟกซ์มาที่ หรื ออีเมลตามที่อยุบ
่ นหัวกระดาษ พร้ อมแจ้ งข้ อมูลของท่าน คือ
o
หน้ าพาสปอตเล่มปั จจุบนั
o
แจ้ งกําหนดการเดินทางที่ทา่ นต้ องการ
o
เบอร์ โทรติดต่อกลับ
o
ระบุเส้ นทางโปรแกรมทัวร์ ที่ต้องการ
o
แจ้ งความประสงค์กรณีพิเศษ เช่น กําหนดที่นงั่ , อาหาร, เพิ่มนํ ้าหนักกระเป๋ า ฯลฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นงั่ การเดินทาง สําหรับผู้ที่ชําระเงินค่าจองทัวร์ มาแล้ วเท่านัน้
 กรณีที่สง่ ใบจองทัวร์ มาก่อน จะมีกําหนดการชําระค่ามัดจําทัวร์ หลังการส่งใบจองทัวร์ มาให้ บริษัทฯ ภายใน 2 วัน
หากเกินและยังไม่ได้ รับความเคลื่อนไหวใด ๆ ของคณะ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอพิจารณาสถานะการจองอีกครัง้
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 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อมีการโอนเงินมัดจําเรี ยบร้ อยแล้ ว เท่านัน้
เงื่อนไขการยกเลิก
 หากยกเลิกจะต้ องแจ้ งก่อนอย่างน้ อย 30 วันทําการ หรื อ ก่อนหน้ านัน้ จะไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วง
วันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อ กรุ๊ปที่มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
 หากยกเลิกภายใน 15-29 วันทําการ ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจํา 50 % และค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริการยื่นวีซา่
(ถ้ ามี)
 หากยกเลิกภายใน 7-14 วันทําการ ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจํา 80% ของราคาทัวร์ ทงหมด
ั้
และค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าบริการยื่นวีซา่ (ถ้ ามี)
 หากยกเลิกน้ อยกว่า 6 วันทําการก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมดเต็
้
มจํานวน เนื่องจากบริษัท
ฯ ได้ ทําการสํารองและจ่ายค่าตัว๋ เครื่ องบิน รวมถึงค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ กับบริษัททัวร์ ในประเทศไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
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