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วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
BANGKOK – DUBAI - MOSCOW

07.00 น. นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์เช็คอิน  

 สายการบิน Emirates Airline 

09:55 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่EK 375 มุง่หน้าสูน่คร ดไูบ

13.00 น. ถงึท่าอากาศยานกรงุ ดไูบ ลงพกัยงัห้องพกัผูโ้ดยสาร 

 ผ่าน เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน 

16.15 น. ออกเดนิทางต่อด้วยเครือ่งบนิสายการบนิ Emirates  

 Airline เที่ยวบินที่ EK 131 มุ่งหน้าสู่กรุง Moscow

20.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว  กรุงมอสโคว์  

 ประเทศรัสเซีย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ 

 ด่านศุลกากรแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมอสโคว์ น�า 

 ทกุท่านเข้าสูท่ีพ่กั โรงแรม Mercure Paveletskaya  

 Moscow – 4**** หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
MOSCOW – SUZDAL

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ออก 

 เดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง “ซูสดาล” (Suzdal) (ระยะ 

 ทาง 325 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

 ลดัเลาะเลยีบเส้นทางผ่านชนบทชาน “กรงุมอสโคว์”  

 บนเส้นทางสาย “วงแหวนทองค�า”  ซึ่งเป็นเส้นทาง 

 ทางการค้าทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุสายหน่ึงของจักรวรรดริสัเซยี 

 โบราณ เชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางทางการค้าต่างๆ ที่ 

 เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 – 14  

 เป็นการปูพืน้ฐานเพือ่ท�าความเข้าใจ “เสาหลกั” ของ 

 รากฐานแรกสุดแห่งจักรวรรดิรัสเซียโบราณ ในด้าน 

 ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตชนบท 

 ท่ามกลางธรรมชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ 

 สงัคมรสัเซีย และสงัคมโซเวยีต ผ่านเขตเศรษฐกจิใหม่  

 เข้าสูเ่ขตชนบททีม่ป่ีาละเมาะสลบักบัทุง่นา และเรอืน 

 พักตากอากาศในฤดูร้อนที่เรียกกันว่า “ดัชชา” 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นถิ่น

บ่าย หลังจากนั้น ออกเดินทางต่อเข ้าเขตเมืองเก ่า  

 “ซูสดาล” (Suzdal) เมืองโบราณเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ  

 และได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดีท่ีสุด บนถนนสาย 

 วงแหวนทองค�านี้ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น  

 “ไข่มุกแห่ง เส้นทางวงแหวนทองค�า” เมืองทั้งเมือง 

 ได้รบัการประกาศให้เป็นพพิธิภณัฑ์ทีย่งัมีชีวิตอยู ่และ 

 องค์การยูเนสโก ประกาศให้เมือง “ซูสดาล” เป็น 

 มรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปีค.ศ. 1995 เมือง 

 ศักดิ์สิทธิ์ท่ีเข้มขลังของสังคมรัสเซียโบราณ ทั้งมหา 

 วิหารที่เก่าแก่ประจ�าเมือง รวมทั้ง “เครมลิน” ป้อม 

 ปราการของเมืองที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู ่ ริมแม่น�้า  

 “คาเมนกา” (Kamenka River) สัมผัสบรรยากาศ  

 วิถีชีวิตผู้คน อาหารการกินในแบบรัสเซียนแท้ท่ีนี่  

 รวมท้ังเข้าชมพพิธิภณัฑ์พืน้บ้านกลางแจ้งทีเ่ป็นแหล่ง 

 รวบรวมบ้านไม้โบราณต่างยุคสมัยจากสถานท่ีต่างๆ  

 มาประกอบใหม่ไว้ในที่เดียวกัน

เย็น น�าเข้าสู่ที่พักที่ Hotel Nikolaevskiy Posad 4****  

 หรอืเทยีบเท่า รบัประทานอาหารค�า่ในแบบพืน้เมอืง  

 ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
SUZDAL – VLADIMIR – SERGIEV POSAD

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 

 ที่พัก ออกเดินทางมุ ่งหน้าสู ่เมือง “วลาดิเมียร์”  

 (Vladimir) อดีตกรุงราชธานีเก่า ก่อนจะสร้าง “กรุง 

 มอสโคว์” ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  

 1 ชม. 

                       เข้าชมบริเวณเขตย่านเมืองโบราณ “วลาดิเมียร์”  

 ทีม่จีดุเด่นคอื สถาปัตยกรรม “ปนูต�าสขีาว” ไม่ว่าจะ 

 เป็นประตูเมือง “สุวรรณทวารบท” (Golden Gate)  

 หรอื ผนงัภายนอกของมหาวหิาร “อสัสมัชญั” โบสถ์ 

กำ�หนดก�ร
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 เก่าแก่ของเมอืง ล้วนเป็นปนูต�าสขีาว สะอาด บรสิทุธิส์ดใส 

                       ชมมหาวิหารอัสสัมชัญ ที่สร้างโดยกษัตริย์ “อังเดร  

 โบโกลยูบอฟ” เพื่อประกาศการเป็นเมืองหลวงแห่ง 

 ใหม่ของรัสเซียสืบต่อจาก “เคียฟ” แห่ง ยูเครน 

                       องค์การยูเนสโก ประกาศให้เมือง “วลาดิมียร์”   

 (Vladimir) และ เมอืง “ซสูดาล” (Suzdal) เป็นเมอืง 

 มรดกทางวัฒนธรรมของโลกร่วมกันทั้งสองเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตตาคารพื้นเมือง

 หลังจากนั้น ออกเดินทางไปยังเมือง “เซอร์เกอเยฟ  

 โปสาด” (Sergiev Posad) (ระยะทาง 195 กม.  

 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)

                       “เซอร์เกอเยฟ โปสาด” เป็นอีกหนึ่งในเมืองโบราณ 

 บนเส้นทางวงแหวนทองค�า ที่ถือเป็นเมืองศูนย์กลาง 

 แห่งการ “แสวงบญุ” ของครสิตจกัรนกิาย “รสัเซยีน  

 ออร์โธดอกซ์” (Russian Orthodox) ที่ส�าคัญที่สุด 

 ของจักรวรรดิรัสเซียโบราณ 

                       ชมมหาวิหารเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14  

 เ พ่ืออุทิศถวายแด ่ “นักบุญเซนต ์เซอร ์ เจียส”  

 (St. Sergius) และเพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวคริสต์  

 นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ส�าคัญที่สุดในรัสเซีย 

เย็น รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ก่อนจะ 

 เดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ กรุงมอสโคว์ (ระยะทาง 76  

 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) พักโรงแรม  

 Hotel Radisson Blu Belorusskaya 4****  

 หรือเทียบเท่า 

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
MOSCOW

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรมทีพ่กั

 น�าชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของสถานทีต่่างๆ ท่ีต่าง 

 ยคุต่างสมยักนัในกรงุมอสโคว์  ทัง้ความยิง่ใหญ่ตัง้แต่ 

 ยุคสมัยพระเจ้าซาร์ และความลึกลับในยุคสมัย 

 จักรวรรดิโซเวียต รวมทั้งการปรับปรุงตกแต่งเมือง 

 ขึ้นใหม่ในยุคสมัยปัจจุบัน 

                       ผ่านชมโบสถ์ “พระมหาไถ่” (The Cathedral of  

 Christ the Savior) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ 

 ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ เนื่องใน 

 โอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์  

 ในสถานที่ตั้งเดิมที่ถูกรื้อถอนไป ในสมัยโซเวียต

                       ผ่านชมทิวทัศน์ด้านนอกบริเวณส�านักนางชีเก่าแก่  

 “โนโวเดวชีี” (Novodevichy Convent & Cemetry)  

 ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาคูก่นักบัการเมอืงรสัเซยีโบราณ 

 หลายยคุสมยั  ปัจจบัุนได้รบัการประกาศให้เป็นมรดก 

 ทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโก 

                       จากนั้น น�าขึ้นชมทิวทัศน์ “กรุงมอสโคว์” ณ จุดชม 

 วิวสูงสุดของเมืองท่ีบริเวณ “เนินเขานกกระจอก”  

 (Vorobiyovs Hills) หรือ “เนินเลนิน” (Lenin Hill)   

 พร้อมผ่านชม “มหาวิทยาลัยมอสโคว์” ศูนย์กลาง 

 แห่งสรรพวิทยาการแห่งหนึ่งของประเทศรัสเซีย  

 ตึกสูงเสียดฟ้า ท่ีเป ็นตัวอาคารศูนย ์กลางของ 

 มหาวทิยาลยั ถอืเป็นหนึง่ในตวัแทนสถาปัตยกรรม แบบ  

 สตาลนิ 7 แห่ง ทีค่นเมอืงยงัคงตระหนกัถงึความยิง่ใหญ่  

 ของจักรวรรดิโซเวียต ที่ยังคงหลงเหลืออยู่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดนิเท้าเข้าชม “จตัรุสัแดง” (Red Square) อนัเปรยีบ 

 ประดจุเป็นห้องรบัแขกของรสัเซยี บรเิวณรอบจตัรุสั 

 เล็กๆ ที่เปรียบเสมือนเป็น หัวใจของรัสเซียแห่งนี้มี 

 ตัวอาคารสถาปัตยกรรมโบราณที่มีความส�าคัญทาง 

 ประวัติศาสตร์ตั้งอยู่รอบด้าน เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์ 

 ประวัติศาสตร์, ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum),  สุสานที่ 

 ฝังศพ “เลนิน”, โบสถ์ Kazan รวมทั้งเป็นสถานที่ตั้ง 

 ของ “มหาวิหารเซนต์บาซิล” (St. Basil) วิหารอิฐ 

 ฉาบปนูเครือ่งไม้ทีถ่อืกนัว่าเป็นยอดแห่งศลิปะ-สถาปัตย์  

 รัสเซียขนานแท้ โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว 

 ในโลก ด้วยโดมใหญ่น้อยท้ังเก้าของมหาวิหารที่ดู 

 ลึกลับงดงามแห่งนี้ ท่ีมีการตกแต่งประดับประดา 

 หลากหลายไม่ซ�า้แบบกนัเลย แต่กลมกลนืกนัได้อย่าง 

 น่ามหัศจรรย์ จนเสมือนหนึ่งเป็นภาพจ�าอันเป็น 

 สัญลักษณ์ทางสากลว่านี่คือ “ภาพของความเป็น 

 รัสเซีย” ของทุกยุคสมัย

17.00 ชมการแสดงละครสัตว์ ของคณะละครสัตว์ “Mos 
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– 19.30 น. cow State Circus” ซึ่งได้เคยสร้างชื่อเสียงให้กับ 

 ตวัเองและประเทศชาติอย่างมากในช่วงเวลาของการ 

 เป็น “รัสเซียโบราณ” มาจนถึงช่วงเวลาของการเป็น  

 “สหภาพโซเวียต” จนถึงปัจจุบัน

20.00 น. รับประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง หลงัจากนัน้  

 เดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่โรงแรม Hotel Radisson  

 Blu Belorusskaya 4*  

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
MOSCOW – ST. PETERSBURG

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                       เดินทางเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” อดีตพระบรม 

 มหาราชวังของพระเจ ้าซาร ์ . อดีตสังฆมณฑล 

 ศนูย์กลางแห่งศาสนาครสิต์นกิายรสัเซยีนออร์โธดอกซ์.  

 อดีตที่ท�าการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพ 

 โซเวียต และท�าเนยีบประธานาธบิดีสหพนัธรฐัรสัเซยี 

 ในปัจจุบัน

                       ชมจัตุรัสมหาวิหาร อันเป็นที่ตั้งของวิหารการเสด็จ 

 ขึน้สู่สรวงสวรรค์ (Assumption) ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในเขต 

 พระราชฐาน สถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

 ของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ ทัง้ “ราชวงศ์รรูคิ” และ  

 “ราชวงศ์โรมานอฟ”, โบสถ์อาแคนเยลไมเคิล  

 (Archangel Michael) สถานที่ฝังพระบรมศพ  

 พระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย ราชตระกูล โรมานอฟ  

 จนถึงพระจักรพรรดิปีเตอร์มหาราช, ปืนใหญ่ขนาด 

 ยักษ์ของ “พระเจ้าซาร์ฟีโอดอร์ที่ 1” ที่ไม่เคยได้ยิง  

 และระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 200 ตัน ที่ไม่เคย 

 ได้ตีเลย

                       เข ้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องราชกกุธภัณฑ์-ราชรถ- 

 พระภูษาภรณ์ (The State Armoury Chamber)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง

บ่าย ชม “สถานรีถไฟใต้ดิน” ทีไ่ด้รบัการยกย่องเป็นสถานี 

 รถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก อันเนื่องมาจากความ 

 ลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีข้ากบัสถาปัตยกรรม  

 และการตกแต่งภายในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ 

 เป็นเสาค�้าที่มีลวดลายต่าง ๆ หรือจะเป็นโมเสคสลับ 

 สีประดับประดาอย่างสวยงามตามเพดานหรือพื้นที่ 

 เดิน แต่ละสถานีก็จะมีความแตกต่างกันไปตามยุค 

 สมัย บางแห่งมีขนาดใหญ่โตมาก เพื่อหวังผลในการ 

 ที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้สอยเป็นหลุมหลบภัย 

 ขนาดใหญ่เวลาเกิดสงครามนิวเคลียร์ได้ด้วยเช่นกัน

16.30 น. ออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟ 

17.40 น. ออกเดนิทางด้วยรถไฟสายด่วนขบวนพเิศษความเรว็ 

 สูง SAPSAN ชั้น ธุรกิจ (Business Class) พร้อม 

 บรกิารอาหารค�่า 3 คอร์ส บนรถไฟ ไปยงั “กรงุเซนต์ 

 ปีเตอร์สเบิร์ก” (อาจจ�าต้องมกีารปรบัเปล่ียนวนั เวลา  

 และขบวนเท่ียวของรถไฟ ข้ึนอยู่กับวันที่ท�าการจอง  

 แต่จะยังเป็นขบวนรถไฟความเร็วสูงตามเดิม)

21.35 น. ถึงสถานีรถไฟกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถรับท่ีสถานี 

 รถไฟ เดินทางเข้าสู่ที่พักที่โรงแรม Hotel Park Inn  

 by Radisson Nevskiy 4**** หรือเทียบเท่า 

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
ST. PETERSBURG

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 เที่ยวชม นครหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมของรัสเซีย 

 ท่ีรุ ่งโรจน์ในแบบยุโรป มิใช่รัสเซียโบราณแบบที่ 

 ราชธานมีอสโคว์ มหานครท่ีงดงามท่ีสดุของรสัเซยีจน 

 ได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” แห่งนี้  

 ได้สั่งสมเกียรติประวัติท่ีอาจหาญของชาวเมืองที่ 

 ร่วมใจกันต่อต้านการรุกรานจากกองทัพที่เกรียงไกร 

 ของต่างชาติมามากกว่านครแห่งใดในโลก

                       ชม “ป้อมปราการมหาวหิารปีเตอร์และพอล” (Peter 

 & Paul Fortress) ซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแรก 

 สดุของ “กรงุเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก” ก่อสร้างขึน้เพือ่ใช้ 

 เป็นฐานทพัเรอืระหว่างการยทุธในสงครามภาคเหนอื  

 ระหว่างรัสเซีย-สวีเดน ประวัติความเป็นมาของป้อม 

 ปราการแห่งนี้ก็คือประวัติความเป็นมาของ “กรุง 

 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก” นัน่เอง ในอดตีป้อมปราการแห่งนี้  

 เคยถูกใช้เป็นคุกคุมขังนักโทษการเมืองที่มีสภาพ 

 ทารุณที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซีย ปัจจุบันใช้เป็นสุสาน 

 หลวงเก็บพระบรมศพ ของพระเจ้าซาร์ พระราชินี  
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 และพระศพของสมาชิกใน “ราชวงศ์โรมานอฟ” ทุก 

 พระองค์

                       ชมมหาวหิาร “เซนต์ ไอแซค” (St. Isaac’s Cathedral)  

 มหาวหิารคูบ้่านคูเ่มอืงทีย่ิง่ใหญ่งดงามของ กรงุเซนต์ 

 ปีเตอร์สเบิร์ก ตั้งชื่อตามชื่อนักบุญผู้พิทักษ์ประจ�า 

 พระองค์ของ “พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช” ใช้ระยะ 

 เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี การตกแต่ง 

 ภายในและภายนอกใช้วัสดุที่สูงค่ายิ่งกว่าโบสถ์ใดๆ  

 ในรสัเซยีหรอืในยโุรป ความยิง่ใหญ่งดงามล�า้ค่าท่ีเหน็ 

 จากภายนอกคือยอดโดมทีท่�าด้วยทองค�าแผ่นบรสิทุธิ์ 

 น�้าหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูง 

 ที่สุดในโลก และใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ตั้งสูง 

 เด่นเป็นสง่าราศีของเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เข้าชม “พิพิธภัณฑ์พระราชวังยูซูพอฟ” (Yusupov  

 Palace) เป็นวังน้อยระดับคฤหาสน์ใหญ่ ที่มีการ 

 ประดับประดาตกแต่งภายในราวกับวังในเทพนิยาย 

 ปรัมปราพื้นเมืองของรัสเซียกลาย ๆ ที่เต็มไปด้วย 

 ห้องหับและเฟอร์นิเจอร์ที่หลากหลายรูปแบบแห่ง 

 จินตนาการ 

                       สถานที่แห่งนี้เป็นจุดที่ “เจ้าชายเฟลิกซ์ ยูซูพอฟ  

 ที่ 2” (Prince Felix Yusupov II) ผู้เป็นเจ้าของวัง 

 แห่งนี้วางแผนใช้เป็นที่สังหาร “กริกอรี รัสปูติน”   

 (Grigori Rasputin) นักบวชผู้มีอิทธิพลครอบง�า 

 ราชส�านักรัสเซีย ช่วงปลายรัชสมัยของการปกครอง 

 ของราชวงศ์โรมานอฟ เมื่อปีค.ศ. 1916

เย็น รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร กลับเข้าสู่ที่พัก  

 Hotel Park Inn by Radisson Nevskiy 4*

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
ST. PETERSBURG – PETERHOF 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                       ออกเดนิทางไปยงัชานกรงุเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก (ระยะ 

 ทาง 50 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) สูบ่รเิวณชายฝ่ัง 

 ทะเลท่ีหนัหน้าออกสูอ่่าวฟินแลนด์ ทะเลบอลตคิ เพือ่ 

 เยี่ยมชมพระราชวังฤดูร้อนของ “พระเจ้าปีเตอร์  

 มหาราช” (Peterhof หรือ Petrodvorets) ผลงาน 

 พระราชอัจฉริยะรังสรรค์ของ “พระเจ้าปีเตอร์ 

 มหาราช” กษัตริย์ “แซมซั่นผู้ยิ่งใหญ่ พละก�าลัง 

 มหาศาล” ที่อยู่ในใจคนรัสเซียตลอดมาไม่ว่าจะเป็น 

 ยุคใดสมัยใด พระราชวังแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในด้าน 

 ความวจิติรงดงามของ “สถาปัตยกรรมยุคทอง” ของ 

 รัสเซียและความยิ่งใหญ่อลังการของ “อุทยาน 

 ประตมิากรรมน�า้พกุลางวนา” เป็นสถานทีท่ีแ่สดงถงึ 

 การผสมผสานอย่างลงตัว ระหว่างสิ่งท่ีรังสรรค์ด้วย 

 ฝีมือมนุษย์และความงามของธรรมชาติ ประกาศ 

 กฤษดานภุาพ เหนอืมหาอ�านาจแห่งภมูภิาคในขณะนัน้  

 คือ สวีเดน อย่างห้าวหาญ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

                       เที่ยวชมสถานที่ที่งดงามและมีความส�าคัญทาง 

 ประวตัศิาสตร์ภายในตวัเมอืง เช่น ท่าเรอืพาณชิย์นาว ี

 โบราณ, อนุสาวรีย์ “พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า 

 ปราบอสรพิษ” (The Bronze Horseman Statue)  

 เฉลมิพระเกยีรตพิระผูท้รงสร้างเมอืง “เซนต์ปีเตอร์ส 

 เบิร์ก” นีข้ึ้น, พระต�าหนกักระท่อมน้อย ซึง่เป็นบ้านไม้  

 แบบล้อกเคบิน  (Peter’s Cabin) ที่ประทับทรงงาน 
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 แรกสุดระหว่างการก่อร่างสร้างเมืองของพระเจ้า 

 ปีเตอร์มหาราช

                       เข้าชม “โบสถ์หยาดพระโลหิตของพระมหาไถ่”  

 (The Church on Spilled Blood) หรือ “โบสถ์การ 

 ฟ้ืนคนืพระชนม์” (The Resurrection Church) เป็น 

 โบสถ์ทีม่ลีกัษณะทางสถาปัตยกรรมทีง่ดงามตามแบบ 

 ประเพณีนิยมของรัสเซียอีกแห่งหนึ่ง รูปร่างและ 

 ลักษณะภายนอกของโบสถ์คล้ายคลึงกันกับ “มหา 

 วิหารเซนต์บาซิล” ใน “กรุงมอสโคว์”มาก สร้างขึ้น 

 ตรงจุดที่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่สอง ถูกลอบ 

 ปลงพระชนม์ ในปีค.ศ. 1818, มหาวิหาร คาซาน  

 โบสถ์ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  

 เป็นต้น

เยน็ รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคาร กลบัเข้าสูท่ี่พกัท่ี  

 Hotel Park Inn by Radisson Nevskiy 4*

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
ST. PETERSBURG - CATHERINE PALACE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                       เดินทางไปยังหมู่บ้าน “พุชกิ้น” (Pushkin) หรือ  

 “ซาร์สโคอ์ เซโล” (Tsarskoe Selo) หมู่บ้านเล็กๆ 

 แต่สงบงดงาม ชานกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อเข้า 

 ชม “พระราชวังแคทเธอรีน” (Catherine หรือ  

 Ekaterina Palace) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระราชวังของ 

 รัสเซีย ที่ได้รับการทุ่มเทในการก่อสร้างอย่างวิจิตร 

 สวยงาม ห้องหับต่างๆ ในตัวพระต�าหนักได้รับการ 

 ตกแต่งอย่างพิสดาร โดยเฉพาะ “ห้องอ�าพัน”  

 (Amber Room) ชมสวนในสไตล์ฝร่ังเศสท่ีร่มรื่น 

 งดงาม เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่งดงามมากท่ีสุดอีก 

 แห่งหนึง่ของรสัเซยี ถอืเป็นอญัมณีของสถาปัตยกรรม 

 แบบ “บาร้อค” ของรัสเซีย อย่างแท้จริง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พืน้ถิน่ชาน 

 กรุง เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกหลงัจากนัน้ออกเดินทางกลบั 

 เข้าสู่ “กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก”

                       เพื่อล่องเรือชมความงามของราชธานีเก่าที่งดงามใน 

 นาม “ราชินแีห่งยโุรปเหนอื” แห่งนีไ้ปตามคลองซอย  

 ซอกเล็กซอกน้อยในบริเวณเขตเมืองเก่า สัมผัส 

 บรรยากาศโพล้เพล้ของเทศกาล พระอาทติย์เทีย่งคนื  

 หรือ  “ราตรีสีขาวอันยาวนาน” (The Long White  

 Night) พร้อมๆ กันกับการทัศนาภูมิทัศน์ และ 

 สถาปัตยกรรมสองฝั่งคลองซอย และแม่น�้า “เนวา”  

 (Neva River)  ท่ีเปรยีบเสมอืนเป็น “พพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง”  

 แห่งศิลปสถาปัตยกรรมของยุโรปและของรัสเซีย  

 จนท�าให้มหานครแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น  

 “นครเวนีซแห่งภาคเหนือ” อีกสมญานามหนึ่งด้วย 

 เช่นกัน

เย็น รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองรัสเซีย

 กลับเข้าสู่ที่พักที่ Hotel Park Inn by Radisson  

 Nevskiy 4* 
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วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
ST. PETERSBURG – DUBAI

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                       เดนิทางผ่านชม “จตัรุสัพระราชวงัฤดหูนาว” ซึง่เป็น 

 ทีต่ัง้เสาหินแกรนิตพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ อนัสง่างาม

                       ชม “พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage) ที่ 

 กว้างขวาง มโหฬาร และรโหฐาน ในอดีต ประกอบ 

 ด้วยห้องต่าง ๆ ถงึ 1,050 ห้องปัจจบุนัเป็นภณัฑาคาร 

 ทีเ่ก็บรวบรวมศลิปวตัถลุ�า้ค่ามากมายจากทัว่โลกร่วม  

 3 ล้านชิ้น ที่พัฒนาการจัดแสดงและขยับขยายออก 

 มาจาก กรุสมบัติส่วนพระองค์ของพระนาง คัทรีน  

 มหาราชินี ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง 

 ของโลก และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย  

 ชมผลงานศิลปะ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และ 

 งานจลุศลิป์ ชิน้โบว์แดง จาก จติรกรเอก และประตมิากร  

 คนส�าคัญๆ ของโลก ตามสมควรแก่เวลา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

 เดินทางไปแวะถ่ายรูปเรือรบลาดตระเวนออโรร่า 

 ครุยเซอร์ (Aurora Cruiser) ซึ่งจอดทอดสมอปลด 

 ประจ�าการอยู่ริมฝั่งน�้า เนฟกา (Nevka) บริเวณที่ 

 เชื่อมต่อกันกับแม่น�้า เนวา (Neva) เรือล�านี้ได้เคยใช้ 

 เป็นเรอืพระทีน่ัง่ของผูแ้ทนพระเจ้าซาร์ ทีเ่ดนิทางมา 

 เมอืงไทยเพือ่เข้าร่วมในงานพระราชพธิบีรมราชาภเิษก  

 “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในราช 

 วโรกาสทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 

 รัชกาลที่  6 ของไทย และในการปฏิวัติชนชั้น 

 กรรมาชีพเดอืนตลุาคม ค.ศ. 1917 คณะปฏวิตัใิช้เป็น 

 ที่บัญชาการยิงปืนใหญ่กระสุนหลอก เป็นสัญญาณ 

 ของการเริ่มการปฏิวัติยึดอ�านาจจาก “พระเจ้าซาร์  

 นิโคลัสที่สอง” แห่ง “ราชวงศ์โรมานอฟ” 
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                       หลังจากนั้นเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ “ฟาแบร์เช่”  

 (Faberge Museum) สถานที่จัดแสดงงานประณีต 

 ศลิป์เครือ่งเพชรพลอย และอญัมณลี�า้ค่าจนถอืกนัว่า 

 เป็นหนึง่ในสิง่มหศัจรรย์ของโลกทางด้านอญัมณ ีด้วย 

 ฝีมือของ “คาร์ล ฟาแบร์เช่” ช่างทองหลวงประจ�า 

 ราชส�านักรัสเซีย ผู้มีชื่อเสียงไปทั่วแทบทุกราชส�านัก 

 ในยุโรป รวมทั้งราชส�านักสยามในสมัยพระบาท 

 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จ 

 ประพาสรัสเซียในปีพ.ศ. 2440 และบทบาทของ  

 “ห้างฟาแบร์เช่” ในการเข้าร่วมเฉลิมฉลองอันเนื่อง 

 ในการพระราชพิธบีรมราชาภเิษกของพระบาทสมเดจ็ 

 พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วัอกีด้วยเช่นกนั ด้วยการส่งตวั 

 แทนมาจดันทิรรศการงานฝีมอืของ “คาร์ล ฟาแบร์เช่”  

 ขึ้นที่โรงแรมโอเรียนเต็ล ในช่วงระหว่างพระราชพิธี 

 มหามคลดังกล่าว

                       อิสระช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย ที่ “ศูนย์สรรพสินค้า  

 พูลโคโว” (Pulkovo Outlet Village) ก่อนเดินทาง 

 ไปยังสนามบิน  

เย็น รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองรัสเซีย

19.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยาน พูลโคโว 

23.55 น. ออกเดินทางด้วยเครื่องบินสายการบิน Emirates  

 Airline เที่ยวบินที่ EK 176 มุ่งหน้าสู่นคร ดูไบ

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
DUBAI – BANGKOK

06.55 น. ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ แวะลงพักยังห้องพัก 

 ผู้โดยสารผ่าน เพื่อรอการเปลี่ยนเท่ียวบิน  

 กลับกรุงเทพฯ

09.45 น. ออกเดินทางด ้วยเครื่องบินสายการบิน  

 Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 372 มุ่ง 

 หน้าสู่กรุงเทพฯ

19.15 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯมหานครโดย 

 สวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการท่านละ 129,000 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)

อัตราค่าบริการท่านละ 146,000 บาท (พักห้องละ 1 ท่าน)

สนใจร่วมเดินทาง ติดต่อ คุณภาณุมาศ (โท)

โทร 081-915-8815

อัตราค่าบริการรวม
 1. รับฟังการบรรยาย ถึงความสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ วังจักรพงษ์  

 2. ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินเอมิเรสต์  ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ 

 3. ค่าตั๋วรถไฟภายในประเทศรัสเซีย (Moscow – St.Petersburg) ชั้นธุรกิจ (Business Class) 

 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

 5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน�าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช�านาญเส้นทาง

 6. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในการการหรือเทียบเท่า

 7. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

 8. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามการ

 9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

  วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท ส�าหรับท่านที่อายุระหว่าง 1 – 75 ปีบริบูรณ์

  วงเงินท่านละ 750,000 บาท ส�าหรับท่านที่อายุระหว่าง 76 – 80 ปีบริบูรณ์

 10. ค่ามัคคุเทศก์จากทางเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง 

 11. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ

 11. รายละเอยีดด้านการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความจ�าเป็นหรอืเพือ่ความเหมาะสม โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบ 

  ล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าว จะยึดถือและค�านึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง 

  เป็นส�าคัญ

 12. กรณีที่ผู้เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย  และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก  

  หรือเข้าประเทศ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนเงินทั้งหมด
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อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดท�าหนังสือเดินทาง

 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน�า้หนกัเกนิ 

  จากทางสายการบินก�าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค 

  ประจ�าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

 3. ค่าธรรมเนียมน�้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง และยกเลิกการเดินทาง
 1. ช�าระเงินมัดจ�าท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

  ชื่อบัญชี  นางสาวจรัสศรี ศรีบ�ารุงเกียรติ และ นายภาณุมาศ ชเยนทร์

  ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด สาขา ถนนประชาอุทิศราษฎร์บูรณะ

  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 235 0 73850 2

 2. ค่าบริการส่วนที่เหลือช�าระ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

 3. ส่งส�าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากที่ช�าระมัดจ�า (พาสปอร์ตหมด 

  อายุหลังวันที่  19  มีนาคม  2562 ) 

 4. แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000 บาท

 5 แจ้งยกเลิกเดินทางหลังวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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