K S K TEAM Co., Ltd.
247 Phakdi Village, Rama 3 Soi 11, Thanon Rama 3,Bang Khlo Laem, Bangkok,10120 Thailand
Tel: 02-291-3078 - 79 Fax: 02-291-3123
Email: kskteamcenter@gmail.com
/ www.kskteam.co.th
ใบอนุญาตเลขที่ 11/08247

รัสเซีย : มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน
นัง่ รถไฟด่วน 4 ช.ม. เที่ยวครบบินคุม้ สายการบิน 5 ดาว
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

22-28 พ.ย.62
03-09 ธ.ค.62
24-30 ม.ค.63
06-12 ก.พ.63
21-27 มี.ค.63

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

41,888

41,888

41,888 6,000

44,888

44,888

44,888 6,000

เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทผี่ เู ้ ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน***

ตารางการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ - อิสตันบูล
วันที่สอง อิสตันบูล-มอสโคว-พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-

(-/-/-)

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
(B/L/-)
วันที่สาม จัตรุ สั แดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM- METRO-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ถนนอารบัต (B/L/-)

วันที่สี่
วันที่หา้
วันที่หก
วันที่เจ็ด

SAPSAN EXPRESS–เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ –พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ-ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ –Bronze horseman เรือรบหลวงออโรร่า
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -มหาวิหารเซนต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด- อิสตันบูล
อิสตันบูล -กรุงเทพ ฯ
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(B/L/-)
(B/L/-)
(B/L/-)

วันที่แรก

กรุงเทพฯ -อิสตันบูล

19.30 น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการ
บิน TURKISH AIRLINE เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
เหิรฟ้ าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เทีย่ วบินที่ TK69
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั ่วโมง (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)

23.00 น.

(-/-/-/)

วันที่สอง

อิสตันบูล-มอสโคว-พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
(B/L/D/)

05.20 น.
07.50 น.
10.45 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล
ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ VKO โดยเที่ยวบินที่ TK 413
เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว์ ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
จากนั้ นเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุ ฎราชกุ มารแห่งนครเคี ยฟ
เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสัง่ ให้สร้างเพื่อ
ใช้ป้ องกั น ศั ต รู ในอดี ต เป็ นเพี ย งป้ อม
ปราการไม้ธรรมดา ที่ เป็ นเหมื อนหัวใจ
ของกรุ งมอสโคว ตามความเชื่อของชาว
รัส เซี ย เครมลิ น คื อ ที่ ส ถิ ต ย์ข องพระเจ้า
ปั จจุบนั พระราชวังเครมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์
และที่ ต้ัง สถานที่ ส าคัญ หลายแห่ ง เช่ น
สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
จากนั้ น นาท่านถ่ายรูป ด้านหน้า คู่กับ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิ น
พิพิธภัณฑ์นี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัติล้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้ องกันตัว หมวก เสื้ อ
เกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพ์ ระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยาก
ยิ่ง
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กลางวัน

ค ่า

วันทีส่ าม
เช้า

จากนั้น ชม โบสถ์อสั สัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สาคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลินโดยสร้างทับ
ลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้ อมปื นใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวาน
และ ชมระฆังยักษ์ทใี่ หญ่ทสี่ ุดในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านั้น
คือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรือเนิ นเขานกกระจอก เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพ
ของนครมอสโควที่ อ ยู่เบื้ องล่ า งได้โดยทั้งหมด จึงท าให้เลนิ น ผู ้น าพรรคคอมมิ วนิ สต์ในอดี ตเลื อ กเนิ น เขา
นกกระจอกแห่งนี้ เป็ นที่ต้งั บ้านพักของตน ปั จจุบนั พื้ นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยมอสโคว

ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลส์แปร์โรว์ เป้ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่
ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย ได้รับการก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นั กวิชาการรัสเซี ยในช่วงเวลา
นั้น มหาวิทยาลัยที่ได้รบั การตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็ นจุดชมวิวที่สวย ที่สุดในมอสโคว ที่คู่รักนิ ยมมา
ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว
อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ กั HOLIDAY INN SELIGERSKAYA 4ดาว @MOSCOW หรือเทียบเท่า

จัตรุ สั แดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM- METRO-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ถนนอารบัต (B/L/-)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น เดินทาง สู่ จัตรุ สั แดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็ นสถานที่สาคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็ นจัตุรัส
ที่ ส วยงามที่ สุ ด ในโลก เป็ นสถานที่ เก็ บ ศพเลนิ น
ศาสดาของประเทศสังคมนิ ยม สร้างด้วยหินแกรนิ ต
และหินอ่อน นับล้านชิ้ นตอกลงบนพื้ นจนกลายเป็ น
ลานหิ น โมเสกเป็ นพื้ นที่ ล านกว้าง ทางด้า นหน้ า
จัตุ รัส แดงนั้ น เป็ นที่ ต้ัง ของกิ โลเมตรที่ ศู น ย์ข อง
รัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสญ
ั ลักษณ์เป็ น
วงกลม และภายในวงกลมนี้ เองก็จะมีนักท่องเที่ยว
เข้าไปยืนกลางวงกลมนั้ นและโยนเศษเหรียญข้าม
ไหล่ตวั เองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่
มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรสั แดงนี้ มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้าที่เป็ นสถานที่จดั งาน
สาคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรสั แดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ราย
รอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รสั เซีย
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กลางวัน

น าท่ า นถ่ า ยรู ป ด้า นหน้ า คู่ กับ มหาวิ ห ารเซนต์บ าซิ ล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่ งสถาปั ต ยกรรมที่
กลายเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของ
กรุ ง มอสโคว ด้ว ยรู ป ทรงที่ มี
ลั ก ษณ ะเป็ นโดมรู ป หั ว หอม
สี สัน สดใส ตั้ง ตระหง่า นสง่ า
งาม ขนาบข้างด้วยก าแพงเค
รมลิ น สร้า งขึ้ นโดยพระเจ้า อี
วานที่ 4 (Ivan the Terrible)
เพื่อ เป็ นอนุ สรณ์ ส ถานในการ
รบชนะเหนื อ กองทัพ ของมอง
โกลที่ เมื อ งคาซาน ในปี พ.ศ.
2095 หลังจากถูกปกครองกด
ขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบ
โดยสถาปนิ ก ปอสนิ ก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงทาให้มีเรื่อง
เล่ าสืบ ต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่ งนี้ มากจึงมีคาสัง่ ให้ปูน
บาเหน็ จแก่สถาปนิ กผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิ กผูน้ ้ั นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงาม
กว่านี้ ได้อีก การกระทาในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็ นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
จากนั้ นนาท่าน ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดใน
กรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้ อกัน อย่างหลากหลายชนิ ด ห้างสรรพสินค้ากุม หรือ
อีกสถนที่หนึ่ งที่มีสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1895 มีความ
สวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้ นค้าเปิ ดให้ บริการมากมายสาหรับให้
ผูท้ ี่เดิน ทางหรื อผูท้ ี่ ชอบการช้อปปิ้ งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สิน ค้าที่นี่อาจจะมีท้งั รูปลักษณ์ ภายในและ
ภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สาคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรสั แดงห้างสรรพสินค้ากูม
มี ก ารจ าหน่ ายสิ น ค้า ประเภทอุ ป โภคและบริ โ ภคเช่ น เสื้ อผ้า ของใช้ใ นครั ว เรื อ น สิ น ค้า ที่ มี ชื่ อ มี ยี่ ห ้อ
เครื่องสาอางค์ น้ าหอม และสินค้าที่เป็ นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่านชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับ ความเหมาะสมในการรับชมสถานี
METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ สถานี รถไฟใต้ดิน สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รบั การยกย่องจากทัว่ โลก
ว่ า เป็ นสถานี ร ถไฟฟ้ าใต้ดิ น ที่ ส วยที่ สุ ด ในโลก ซึ่ ง ในแต่ ล ะสถานี จะมี ก ารตกแต่ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ในสมั ย
สงครามโลกครั้งที่ 2 สถานี รถไฟใต้ดินได้กลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการ
ก่อสร้างที่ขุดลงลึ กไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานี ยังเป็ นที่บญ
ั ชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ใน
ปั จจุบนั รถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานี ดว้ ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.

นาท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.
1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซาน
เดอร์ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะ
และแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้าที่
ทรงช่วยปกป้ องรัสเซียให้รอดพ้นจาก
สงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้าง
นานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.
1990 สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิ สต์
ในขณะนั้นได้สงั ่ ให้ทุบโบสถ์ทงเพื
ิ้ ่อ
ดัดแปลงเป็ นสระว่ายน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุ มตั ิให้มีการ
ก่อสร้างวิหารขึ้ นมาใหม่ดว้ ยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจาลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้ จึง
กลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดย
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ค ่า

จากนั้ นให้เวลาอิสระทุ กท่ านเดิน ช็อปปิ้ ง ถนนอารบั ต ถนนคนเดิน ที่ มีชื่อ เสียง ชื่ อถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแต่
ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็ นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปิ นที่มีผูอ้ ุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนน
อารบัตเป็ นย่านที่พกั ของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต์ปัจจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ นจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ฯลฯ
อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ กั HOLIDAY INN SELIGERSKAYA 4ดาว @MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

SAPSAN EXPRESS–เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ –พระราชวังฤดูหนาว-กาล่าดินเนอร์ (B/L/-)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS TRAIN
จากมอสโคว์สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พระราชวังฤดู ห นาว HERMITAGE MUSEUM ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ประวัติ ศ าสตร์ของทั้ง
ประเทศรัสเซียและไทย เนื่ องจากในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จมาประทับที่นี่ขณะ
เป็ นพระราชอาคันตุกะของพระเจ้าซาร์ในคราว
เสด็ จประพาสยุ โรปใน ค.ศ. 1897 หรื อ พ.ศ.
2 4 4 0 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ งนี้ ถื อ เป็ น ห นึ่ งใน
พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่ สุดในโลก มีหอ้ ง
มากถึง 1,050 ห้อง มากถึง 3 ล้านชิ้ น ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็ นภาพเขียน
(ภายในพระราชวัง ไม่อนุ ญาตให้ถ่ายรูป ต้องฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ รวมถึงสัมภาระขนาดใหญ่ดว้ ย)
อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ กั PARK INN PRIVALTISKAYA 4 ดาว @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

ค ่า
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วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง

พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ-ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ –Bronze horseman เรือรบหลวงออโรร่า (B/L/-)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทาง เข้าชมพระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่ งเรียกว่า PETRODVORETS
หรือเปโตรควาเรสต์ ตั้งอยู่แทบชานเมืองของ เป็ นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้ นจากราชาปี เต
อร์มหาราช ปี เตอร์ฮอฟเป็ นพระราชวังที่ถูกนิ รมิตโดยศิลปิ นเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และ
เลอ บรอง ทั้งสองทาคนละส่วนในพระราชวังนี้ โดยตัวภายในพระราชวังนั้นเป็ นหน้าที่หลักของราสเทรลลี่ที่
ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนส
ซองส์ "บารอค"และคลาสสิก พระเจ้าปี
เตอร์ หมายมัน่ ปั้ นมือกับพระราชวังนี้
มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี
ราสเทรลลี่บรรจงสร้างพระราชวังอย่าง
ปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใช้
โคมไฟระย้า
งานไม้แกะสลักและ
ภาพวาดสีน้ ามันเป็ นหลัก และภายนอก
พระราชวังก็ยงั มีสวนน้ าพุอนั ตระการตา
และสวนพฤกษานานาพันธุ ์ อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นที่ระลึก
(ในกรณี พระราช Peterhof ปิ ด ทางทัวร์จะจัดหาสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้า
ทัวร์อีกครั้ง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็ นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง
St Petersburg สร้างในปี ค.ศ 1703 เป็ นอนุ สรณ์ชยั ชนะสงครามเหนื อสวีเดน ด้วยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้
เป็ นป้ อ มปราการในการป้ อ งกั น
ข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิล
เ ย ฟ ส กี้ ( Vasilievsky Island)
ลั ก ษณ ะเป็ นรู ป ทรงหกเหลี่ ย ม
กาแพงเป็ นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปี
เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-andPaul-Fortress) เริ่ ม สร้า งขึ้ นเมื่ อ
ปี ค.ศ 1712 ด้ว ยการ ออกแบบ
ข อ ง Domennica Trezzini ส ร้ า ง
เสร็ จ ในวัน ที่ 29 มิ ถุ น ายน ค.ศ
1733 ตั้ง ชื่ อ วิ ห ารแห่ ง นี้ เพื่ อ เป็ น
เกียรติ์แด่นักบุญปี เตอร์ และนักบุญ
ปอลด์เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ศาสนา
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ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็ นสิ่ง ก่อสร้างที่สงู ที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใด
สูงกว่า ภายในทาการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนั บว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทวั ่ ไปและวิหาร
แห่งนี้ ยังเป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปี เตอร์มหาราชเป็ นองค์แรก จนกระทัง่ ถึง
กษัตริยอ์ งค์สุดท้ายของราชวงศ์ นาท่านถ่ายรูปกับ ( Bronze horseman statue peter great) เป็ นอนุ สาวรีย์
แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ติดกับแม่น้ าเนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซึ่งก่อสร้างเป็ นอนุ สาวรีย์
ของพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ผูเ้ ป็ นกษัตริยพ์ ระองค์แรกที่ได้ ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิ ก
ชาวฝรัง่ เศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
นาท่านสู่ท่าเรือพาณิ ชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรื อ
รัสเซียนาวี ได้ชื่อว่าเป็ นเรือรบที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย โดยเป็ นเรือลาดตระเวนที่รั บใช้ชาวรัสเซียมายาวนาน
ตั้งแต่ครั้งสงครามรัสเซียกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905 เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึง
ใช้ยิงปื นเป็ นสัญญาณการเข้ายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในการปฏิวตั ิสงั คมนิ ยมที่นาโดยเล
นิ น เมื่ อ ปี ค.ศ.1917 และยัง เป็ นเรื อ ที่ โดยสารซาร์ นิ โคลั ส ที่ 2 พร้อ มราชนิ กุ ล คนอื่ น ๆ มายัง พิ ธี บ รม
ราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั เรือออโรร่าได้ปลดประจาการ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ า

ค ่า

อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่ PARK INN PRIVALTISKAYA 4 ดาว @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า
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วันที่หก
เช้า

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ -มหาวิหารเซนต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด- อิสตันบูล (B/L/-)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สร้างในปี ค.ศ. 1712
โดยมี โดมทองเป็ นเอกลั ก ษณ์ ในอดี ต วิ ห าร
เซนต์ไ อแซคเป็ นเพี ย งโบสถ์ไ ม้ธ รรมดา ซึ่ ง
ต่อมาได้รับการปรับปรุ งเป็ นโบสถ์หิน และถูก
สร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์ที่ 1 ที่ ป รารถนาจะให้วิ ห ารแห่ ง นี้ เป็ น
วิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึง
ทุ่ ม เททั้ ง ก าลั ง คน และก าลั ง ทรั พ ย์ อ ย่ า ง
มหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใช้ทองคาแผ่นปิ ด
หนั ก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับ
ประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่ง
ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี ปั จจุบนั วิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็ นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ที่งดงามที่สุดในโลก
นาท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กบั The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถ์หยดเลือด SAVIOR ON
BLOOD CATHEDRAL ในปี 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพ
โดยผูก้ ่อการร้าย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ ระองค์ต่อไปจึงสร้างโบสถ์นี้ขึ้ นเป็ นอนุ สรณ์ เป็ นโบสถ์อนั งดงามที่
อยู่ขา้ งคลอง Griboyedov โดยสร้างขึ้ นตามบัญชาของ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3” เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แด่พระ
บิดาคือ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณที่สร้างโบสถ์นี้ขึ้ นยอดของโบสถ์มีความ
สูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ที่สิ้นพระชนม์ ภายในสามารถจุคนได้ถึง 1,600 คน และใช้เวลาสร้างยาวนาน
กว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งด้วยงาน “โมเสก” ที่มีความละเอียด ประณี ต งดงาม โดยใช้หินอ่อนหลากสี
ประดับ ประดาด้าน
ใ น ค ง ลั ก ษ ณ ะ
ศิ ล ปะรัส เซี ย ในยุ ค
ศตวรรษที่ 17 แบบ
โบสถ์ทรงหัวหอม
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15.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
“ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เทีย่ วบินที่ TK 402

วันที่เจ็ด

อิสตันบูล-กรุงเทพ ฯ

18.45 น.
20.10 น.
09.40 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล เพือ่ แวะเปลี่ยนเครือ่ ง
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เทีย่ วบินที่ TK 64
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กลางวัน

(-/-/-)

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ทีไ่ ม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิ จารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่า
สามารถคืน เงิน ได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

ข้อแนะนาและแจ้งเพือ่ ทราบ
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่านเปิ ด
ห้องพัก เป็ น1TWN +1SGLจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดิน ทางสาหรับ โหลดใต้ท อ้ งเครื่ อง สายการบิ น แอร์เอสตาน่ า ให้ท่านละ 1 ใบน้ าหนั กไม่เกิ น 20 ก.ก.ต่อใบ /
กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-มอสโคว์ //เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ ามันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่ารถไฟ EXSPRESS จากMOSCOW–ST.PETER
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า สินไหม
ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
ไม่รวมน้ าดื่ม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 6 วัน = 18 USD
คนขับรถท้องถิ่น 2 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 6 วัน = 12 USD
หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 7 วัน = 21 USD รวมทั้งหมด 51 USD ต่อท่านค่ะ
หมายเหตุ
บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ ทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นใน
กรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ หรือ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไมว่า
กรณีใดๆ
ทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทาโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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เนื่ องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่ า มีกฎในการออกตัว๋ ก่อนเดินทาง 21 วัน และ
เมื่อตัว๋ ออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ ได้

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าทีเ่ หลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม **
**ในกรณีทผี่ ูโ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กี่ยวข้องกับวันเดินทางทีท่ า่ นได้ทาการจอง
ไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีท่ ราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี*
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