มอสโคว์ – ซากอร์ซ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ 9 วัน
ชม 4 พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
เปรโตรดวาเรสต์ – แอร์มิทาจ – แคทเธอรีน – เครมลิน
รัสเซียนบัลเล่ต ์ – โชว์พ้ ืนเมือง + คาร์เวียร์, วอดก้า
หมายเหตุ

- การบินไทย
- มีบินภายในประเทศ 2 ครัง้
- โปรดมัน่ ใจ ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์ เข้ารัสเซียเป็ นประจํา
- โรงแรมที่ดี 4 คืน และ 3 คืน ไม่ยา้ ยโรงแรมบ่อย / อาหารที่มนั ่ ใจ
- มีโชว์ท่ีวงั นิ โครัส / เข้าวังยูโซปอฟ
- มีชมบัลเล่ต ์ ประมาณ 100 USD / ไม่ชมแจ้งก่อนเดินทาง 21 วัน ลด 3,200 บาท
- รวมค่าทิปคนรถ 2 USD/คน/วัน และไกด์ทอ้ งถิ่น 2 USD/คน/วัน

วันแรก
11.00 น.
14.00 น.
19.45 น.

กรุงเทพฯ – มอสโคว์
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย
ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยเทีย่ วบินที่ TG 974 (บินตรงประมาณ 9 ชม.)
ถึงสนามบินโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว์ (MOSCOW) นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON GARDEN INN KRASNOSELSKAYA HOTEL (3 คืน)
หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง
เช้า

มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644

แกรนด์ รัสเซีย A (9 วัน) TG หน้ า 2

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

นําชมทัศนียภาพที่สวยงามของกรุงมอสโคว์จากเนิ นเขาสแปโรว์ฮลิ ล์ (SPARROW HILL) ที่อยู่ในเขต
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ (MOSCOW UNIVERSITY) ทีเ่ ก่าแก่
ที่สุด แลว้ นําท่านชมพระราชวังเครมลิน (KREMLIN
PALACE) สัญลักษณ์แห่งอดีตที่ย่งิ ใหญ่ ศู นย์กลางแห่งโลก
สังคมนิยม และศู นย์กลางแห่งประวัติศาสตร์วฒั นธรรมและ
สถาปัต ยกรรมเก่ า แก่ ข องรัส เซี ย ชมความสง่ า งามของ
สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ผ่านเข้าทางประตูตรินิต้ ี สู่อาคาร
ทีท่ าํ การรัฐสภาทีเ่ รียกว่า KLEMLIN PALACE OF CONGRESS สร้างในแบบอาคารสมัยใหม่ เมือ่ ปี
ค.ศ.1961 ฝัง่ ตรงข้ามจะเห็นปื นใหญ่จาํ นวนมากทีไ่ ด้มาจากกองทัพนโปเลียนในสงครามเมือ่ ปี ค.ศ.1812
จากนัน้ นําชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ท่ไี ม่เคยได้ยิง ระฆังใหญ่พระเจ้าซาร์ท่ไี ม่เคยได้ตแี ละหอระฆังอีวาน แลว้
เข้าสู่ลานจัตรุ สั โบสถ์ท่สี วยงาม ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์อสั สัมชัญ
(USPENSKI)
อนาวซิเอชัน่ และอาซเอนเจิล (ที่ฝงั ศพ
พระราชวงศ์) บริเวณนี้ยงั เป็ นจุดที่ถ่ายภาพได้สวยงามยิ่ง แลว้
นําชมพิพธิ ภัณฑ์อาร์มอรี่มิวเซียม (ARMOURY CHAMBER)
ภายในเครมลินทีร่ วบรวมศาสตราวุธ ทรัพย์สนิ เครื่องประดับทีไ่ ด้
จากการริบมาจากสงคราม ทัง้ มงกุฎ เพชรนิลจินดาและสิ่งของมีค่ามากมายมหาศาลรวมไปถึง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของซาร์ เครื่องเงินเครื่องทอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่บริเวณจัตรุ สั แดง (RED SQUARE) ถือเป็ นหัวใจของกรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ลอ้ มรอบ
จัตรุ สั ขนาดใหญ่ ชมพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ อนุสรณ์สถานเลนิน และเขตแนว
กําแพงและหอคอยเครมลิน จัตรุ สั นี้สร้างในศตวรรษที่ 15 สมัยพระเจ้าอีวานที่ 3
เป็ นจัตุรสั ที่มคี วามสําคัญกับประวัติศาสตร์รสั เซียที่มเี หตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นที่น่ี
เคยเป็ นที่ชุมนุ มทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต จุดเด่นรอบจัตุรสั คือโบสถ์
เซนต์บาซิล (ST. BASIL) สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงมอสโคว์ สถาปัตยกรรม
ทีแ่ สนวิจติ รพิสดาร งดงามแปลกตา สร้างในสมัยของ “พระเจ้าอีวาน
จอมโหด” ในปี ค.ศ. 1555-1560 โดยสถาปนิคชาวรัสเซีย บาร์มา
(BARMA) และโปสทนิค (POSTNIK) ครัง้ แรกโดมทัง้ เก้าของ
โบสถ์ทาสีขาว ต่อมาเปลีย่ นเป็ นสีรุง้ ตามตํานานเล่าว่าพระเจ้าอีวาน
จอมโหดทรงโปรดในความสวยงามของโบสถ์น้ ีมาก แลว้ บัญชาให้
สถาปนิกตาบอด เพือ่ จะได้ไม่ไปสร้างสิง่ ทีส่ วยงามกว่านี้อกี โบสถ์น้ ีสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองชัยชนะ
ของทหารรัสเซียเหนือชาวตาร์ตาร์ (TARTARS) ในการยึดครองแคว้นคาซาน จากนัน้ นําท่านช้อปปิ้ งสินค้า
ในห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ทีม่ สี นิ ค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยีห่ อ้ ต่างๆ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านกลับโรงแรมทีพ่ กั
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วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง

มอสโคว์ – ซากอร์ซ – มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองซากอร์ซ (ZAGORSK) ระยะทางประมาณ 70 กม. ผ่านศูนย์บญั ชาการควบคุมศูนย์
อวกาศของรัสเซีย เข้าสู่เขตชนบทที่สวยงามที่ท่านจะได้เห็นบ้านเก่าแก่แบบพื้นเมืองสวยงาม เมืองซาร์กอร์ซ
เมืองแห่งนักบุญเซอร์เกียช มีวดั โบราณทางคริสต์ศาสนาทีเ่ จริญรุ่งเรืองในอดีตตัง้ แต่ศตวรรษที่ 14 เป็ นเมือง
แห่งสถานทีอ่ นั ศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวรัสเซียนิกายออร์โธดอกซ์ นําท่านเข้าชมวัดดรินิต้ เี ซ็นเซอร์เกียช (TRINITY
ST.SERGIUS) ที่อดีตเป็ นวัดที่สาํ คัญที่สุดของประเทศ เป็ น
สถานทีป่ ระกอบพิธีทางศาสนาของพระเจ้าซาร์ทกุ พระองค์ จนถึง
ยุคที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการปกครองวัดแห่งนี้ก็หมดความสําคัญ
ลง เนื่องจากระบบคอมมิวนิสต์ไม่สนับสนุน จนเมือ่ ช่วงต้นของปี
1990 เริ่มมีการเปลีย่ นแปลงการปกครองอีกครัง้ และประชาชน
สามารถปฏิบตั พิ ธิ ที างศาสนาได้อย่างเสรี วัดแห่งนี้จงึ ได้รบั การซ่อมแซมเพือ่ กลับมาเป็ นศูนย์กลางทางศาสนา
ของรัสเซียอีกครัง้ ชมศิลปะความสวยงามของการตกแต่งยอดโดมแบบรัสเซีย หอระฆัง โบสถ์ บ่อนํา้ มนต์
แล ้วสนุกสนานกับการต่อรองช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางกลับสู่มอสโคว์ นําท่านชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (ST. SAVIOR CATHEDRAL) วิหารโดมทองที่
ใหญ่ทส่ี ุดของรัสเซีย ทีไ่ ด้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องในงานเฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์ แล ้วบันทึกภาพ
กับอารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ (NOVODIVICHY CONVENT)
เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ทีเ่ คยเป็ นทีค่ ุมขังพระนางโซเฟี ย และบรรดาเชื้อ
พระวงศ์ฝ่ายหญิงในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ จากนัน้ ให้ท่าน
อิสระเลือกซื้อสินค้าในย่านถนนอาร์บทั (ARBAT STREET) ย่านช้อปปิ้ งใจกลางเมืองมอสโคว์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านกลับโรงแรมทีพ่ กั
มอสโคว์ – เซ็นต์ ปี เตอร์สเบิรก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมความยิ่งใหญ่ของระบบสถานี รถไฟใต้ดินแห่งกรุงมอสโคว์ ที่เปิ ดให้
สาธารณะชนใช้บริการเมือ่ ปี ค.ศ. 1935 และได้รบั การยอมรับว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ดนิ
ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ละสถานีมกี ารตกแต่งแตกต่างกัน งดงามด้วยงานทาง
สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็ นพื้น ฝาผนัง
เพดาน ลว้ นสวยงาม แต่ละสถานีแทนรัฐหรือ
แคว้นต่างๆของอดีตสหภาพโซเวียต จากนัน้ นําท่านเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์
ศิลปะ (PUSHKIN FINE ART MUSEUM) ทีร่ วบรวมภาพเขียน
สีนาํ้ มัน ภาพวาดยุคอิมเพรสชัน่ นิส ชมภาพวาดของศิลปิ นชื่อดังของ
ยุโรปในยุคต่างๆ ทีส่ รรค์สร้างผลงานศิลปะฝากไว้ให้ชนรุ่นหลังชื่นชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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บ่าย

17.40 น.

อิ ส ระให้ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อสิ น ค้า พื้ นเมื อ งที่ ต ลาดอิ ส ไมโลโว่
(IZMAILOVO
MARKET) ตลาดนัดจัตุจ ก
ั รของกรุงมอสโคว์ท่ี
รวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ไว้จาํ หน่ายในราคาถูกสุดๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นนาฬกิ ารัสเซีย, ตุก๊ ตาแม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อําพัน ฯลฯ /
จากนัน้ นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เซ็นต์ ปี เตอร์สเบิรก์ โดยสายการบิน เอสเซเว่น แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ S7 043

19.15 น.

ถึงสนามบินเซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ (ST PETERSBURG) หลังตรวจรับสัมภาระแล ้ว

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม HILTON EXPO FORUM HOTEL (4 คืน) หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

เซ็นต์ ปี เตอร์สเบิรก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่พระราชวังฤดูรอ้ นเปรโตรดวาเรสต์

(THE PETRODVORETS)

ที่ตงั้ อยู่บนชายฝัง่

อ่าวฟิ นแลนด์ ของทะเลบอลติก สร้างในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช
ซึ่งแรกเริ่มเป็ นเพียงพระตําหนักเล็กๆ มีเพียง 7 ห้องเท่านัน้
หลังจากที่พระองค์เสด็จกลับจากการเยือนยุโรป ได้เห็นความ
ยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายส์ จึงได้ขยายพระตําหนักให้เป็ น
พระราชวังขนาดใหญ่ จนมีช่อื เสียงด้านความงดงามของสถาปัตยกรรม และโดดเด่นด้วยสวนนํา้ พุทย่ี ่งิ ใหญ่

เทีย่ ง
บ่าย

สถานที่ท่แี สดงถึงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสิ่งที่สร้างด้วยฝี มอื มนุ ษย์และความงามของธรรมชาติ
ภายในประกอบไปด้วยห้องต่างๆ มากมายซึง่ ถูกประดับประดาไปด้วยจิตรกรรมสีทองเหลืองอร่าม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
อิสระให้ท่านได้สาํ รวจหาซื้อสินค้าที่ย่านถนนเนฟสกี้ (NEVSKY
PROSPEKT)

คํา่

ถนนแห่งย่านการค้าทีส่ าํ คัญของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
เลือกซื้อหาสินค้านานาชนิดเป็ นของฝาก ของทีร่ ะลึก
เดินทางสู่วงั นิ โครัสเพื่อฟังเสียงเพลงและดนตรีขบั กล่อมและการแสดง
ในแบบรัสเซียพื้นเมือง (ระหว่างพักครึ่งเสิรฟ์ ของว่างไข่คาเวียร์ เหลา้ วอดก้า หรือแชมเปญ) จากนัน้ นําท่าน

หมายเหตุ
วันที่หก
เช้า

รับประทานอาหารคํา่ แบบพื้นเมืองในวังนิโครัส
คาเวียร์ คือไข่ปลาทําเค็มซึง่ อาจเป็ นไข่ของปลาสเตอร์เจี้ยน หรือปลาแซลมอน หรือไข่ปลาอืน่ ๆ
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

วันที่เจ็ด
เช้า

นําชมกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ (ST.PETERSBURG) หรืออดีตเมืองเลนินกราด (LININGRAD) นครแห่ง
ประวัตศิ าสตร์ เมืองที่ได้รบั ยกย่องว่าสวยงามอีกเมืองหนึ่งของโลก เคยเป็ นเมืองหลวงที่ย่งิ ใหญ่และรุ่งเรือง
ทีส่ ุดของอาณาจักรรัสเซีย เมืองนี้ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ และเป็ นเมืองท่าทีส่ าํ คัญที่ออกไปสู่ทะเล
บอลติก มีแม่นาํ้ นีวา (NEVA RIVER) ไหลผ่านกลางเมือง นําชมเรือรบออโรร่า (AURORA CRUISER)
ทอดสมออยู่ริมฝัง่ แม่นาํ้ เนฟก้า เรือรบโบราณที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสงครามระหว่างรัสเซียกับญี่ป่ นุ เมือ่ ปี ค.ศ.
1904-1905 มีบทบาทสําคัญในการปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงการปกครองในปี ค.ศ. 1917 ผ่านชมจัตรุ สั พระราชวัง
(PALACE SQUARE) ป้ อมประภาคารอนุ สาวรียป
์ ระวัตศิ าสตร์ อนุสาวรียพ์ ระเจ้าปี เตอร์มหาราช ผูเ้ นรมิต
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ และนําท่านนัง่ รถข้ามสะพานอันสวยงาม
ที่มีมากในเมือ งนี้ จากนัน้ นําท่ า นเข้า ชมป้ อมปี เตอร์แ อนด์พอล
(THE PETER AND PAUL FORTRESS) ถูกสร้างขึ้นตาม
คําพระบัญชาของพระเจ้าปี เตอร์มหาราช พร้อมๆกับการสร้างเมือง
ใหม่โดยพระองค์เป็ นผูก้ าํ หนดรูปแบบด้วยพระองค์เอง ถือเป็ น
เมืองเก่าแก่ทส่ี ุดเมืองหนึ่ง ซึง่ ในอดีตเคยใช้เป็ นทีค่ ุมขังนักโทษในสมัยพระเจ้าซาร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านสู่ลานพระรูปพระเจ้าซาร์อเล็กซ์ซานเดอร์ ทีม่ มี าตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1834 เพือ่ เฉลิมฉลองการมีชยั เหนือ
กองทัพนโปเลียน ที่ปลายยอดเสาเป็ นเทพติดปี กแต่ใบหน้าเป็ นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 นําเข้าชม
พิพธิ ภัณฑ์แอร์มิทาจ และพระราชวังฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & WINTER
PALACE) พระราชวังอันยิ่งใหญ่ท่ส
ี ร้างขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงหลายครัง้ จนถึง ปี ค.ศ.
1732
สถาปนิกชาวอิตาเลีย่ น, บาร์โตโลมิโอ ฟรานเชสโก
ราสเตรลี่ ออกแบบดูแลการก่อสร้างจนถึงปี ค.ศ.
1754 ในรัชสมัยของพระนางแคทเธอร์รนี มหาราชินี อดีตทีป่ ระทับของซาร์แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ ถึง 1,057 ห้อง มีบนั ได 117 แห่ง เป็ นทีเ่ ก็บสมบัตลิ าํ้ ค่าของราชวงศ์ รวมทัง้ สมบัตจิ ากทัว่ โลก
นําชมบันไดที่เด่นที่สุดคือ JORDAN (AMBASSADORS) STAIRCASE ภาพเขียนของจิตรกรเอกชัน้
เยี่ยมของโลกมากมาย อาทิเช่น ไมเคิล แองเจลโล, ลีโอนาโด ดาร์วนิ ชี่, ราฟาเอล, แรมบร้าน, เอลเกรโก้,
แวนโก๊ะห์, ปิ กสั โซ่ และศิลปิ นอืน่ ๆ รวมทัง้ ห้องสําคัญต่างๆ รวมถึงห้องมาลาไค้ท ์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านกลับโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนํ าท่านชมการแสดงบัลเล่ต ์ (RUSSIAN BALLET) ศิลปะการเต้นรําทีม่ ชี ่อื เสียงไปทัว่ โลก / นําท่าน
กลับโรงแรมทีพ่ กั
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ยูซูปอฟ (YUSUPOV PALACE)
อดี ต เป็ นวัง ของเจ้า ชายเฟลิก ซ์ ยู ซู ป อฟที่ 2 ผู ว้ างแผน
สังหารรัสปูติน นักบวชผู ม้ อี ิทธิพลต่ อราชสํานักของพระเจ้า
ซาร์นิโคลัสที่ 2 แต่ทาํ ไม่สาํ เร็จ
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําชมพระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) หรือหมู่บา้ นพุชกิ้น (PUSHKIN VILLAGE)
และบ่อยครัง้ ทีถ่ ูกเรียกว่า “หมูบ่ า้ นพระเจ้าซาร์” เพราะทีน่ ่ีเป็ นเมือง
ที่พระเจ้าเซนต์ ปี เตอร์มหาราช ทรงพระราชทานที่ดนิ แก่พระนาง
แคทเธอรีน ซึ่งเมืองนี้ถูกเปลีย่ นชื่อเพือ่ เป็ นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้น
ในปี ค.ศ. 1937 เพราะกวีเอกผูน้ ้ ีเคยผ่านการศึกษาในโรงเรียน
ทีเ่ มืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลีย่ นผูท้ ่มี ชี ่อื เสียง พระราชวังแห่งนี้มคี วามสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก จากนัน้ นําท่าน
เดินทางกลับสู่ตวั เมือง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านบันทึกภาพ SPILT BLOOD CHURCH หรือโบสถ์นองเลือดทีส่ ร้างขึ้นตรงจุด
ที่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ดว้ ยระเบิดทํามือ และเสด็จ
สวรรคตในวันเดียวกัน ซึง่ ถือว่าเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ จากนัน้
นําชมวิหารเซนต์ ไอแซค (ST. ISAACS CATHEDRAL) ทีส่ ร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1818 เป็ นวิหาร
ทีม่ คี วามยิ่งใหญ่ในงานทางด้านสถาปัตยกรรม
เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ งดงามลํา้ ค่าด้วยยอดโดมที่ทาํ ด้วย
ทองคําบริสุทธิ์นาํ้ หนักถึง 100 กิโลกรัม และยอดโดมตัง้ สูงเด่นเป็ น
สง่าอยู่กลางใจเมือง ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างนานถึง 40 ปี
ภายในวิหารประดับประดาด้วยภาพวาดภาพไอคอน และโมเสคทีส่ วยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เอาท์ เ ล็ ท วิ ล เลจ ปู ล โคโว (OUTLET
VILLAGE PULKOVO) ทีม
่ สี นิ ค้าแบรนด์เนมดังมากมาย อิสระ
ให้ท่ า นได้เ พลิด เพลิน กับ การเดิ น เล่ น และเลือ กซื้อ สิน ค้า ตาม
อัธยาศัย อาทิ ADIDAS, BOSS, CALVIN KLEIN,
EKONIKA, GUESS, LACOSTE, MEUCCI, MICHAEL
KORS, NIKE, PUMA, SAMSONITE, SWATCH, TOMMY
HILFIGER, UNDER ARMOUR, VASSA&CO

17.05 น.
18.35 น.
22.05 น.

ฯลฯ / จากนัน้ นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบินเอสเซเว่น แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ S7 050
ถึงสนามบินกรุงมอสโคว์ (MOSCOW) พักรอเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบิน TG 975

วันที่เก้า
11.10 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 รัสเซีย A - 9 วัน (TG)...05/03/63
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หมายเหตุ

หากโรงแรมในเมืองที่จะเขา้ พักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
กําหนดการเดินทาง 2-10, 9-17, 16-24, 23-31 พ.ค.
อัตราค่าบริการ
รายการ
ราคา
100,000
ผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ
86,000
เด็ก (2-12 ปี ) พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ
81,000
เด็ก (2-5 ปี ) พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
16,000
* บางโรงแรมเท่านัน้ ทีม่ หี อ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนําว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
* ราคาอาจมีปรับขึ้น - ลง ตามราคานํา้ มันทีป่ รับขึ้น - ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบินประกาศปรับ และทีม่ ี
๋ ป๊ เมือ่ ออกตัวแล
๋ ้วเลือ่ นไม่ได้ทกุ กรณี
เอกสารยืนยันเท่านัน้ ** / ตัวกรุ
* ท่านทีจ่ ะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน มิฉะนัน้ อาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 - 5,000 บาท
* ไฟล์ทบินภายในประเทศ อาจมีการปรับเปลีย่ นบ้าง
* โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลีย่ นบ้าง เพือ่ ความเหมาะสมของสถานการณ์
* อาหารจีนในรัสเซีย รสชาติจะไม่ค่อยอร่อยนัก ถ้าเปรียบกับทีอ่ น่ื แต่จาํ เป็ นต้องมี 2-3 มื้อ เพราะเป็ นอาหารฝรัง่ หมดคงไม่ไหว
อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป - กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย + สายการบินภายในประเทศรัสเซีย 2 ครัง้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงาน
- ค่ารถรับ - ส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น - พนักงานขับรถ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กก.
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และ
เบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจาก
การเดินทางจากอุบตั ิเหตุหรือสาเหตุอ่นื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัว
หรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ฯลฯ
- ค่าสัมภาระทีม่ นี าํ้ หนักเกิน 30 กก.
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
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การยกเลิก (ช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์บวกเพิ่ม 30 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ
ไม่ใช่จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนอย่างน้อย 10 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน
การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ท่เี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ
ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน
ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้ ออกเมือง
อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุผลจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้
มาตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่ หา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผูอ้ ่นื ให้ก่อ
ความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษัทฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คือผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข
คุม้ ค่ากับเงินและเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว คงเที่ยวไม่สนุ ก/ลูกค้าส่วนใหญ่ขอให้มีขอ้ นี้ )
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- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แล ้วโรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

