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กาหนดการเดินทาง วันที่ 11-19 เมษายน 2563 (สงกรานต์)
บินตรงโดยสายการบินแอโรฟลอท

GRAND RUSSIA 9D7N (KAZAN – MOSCOW – ST. PETERSBURG) BY SU

Page 1

กาหนดการเดินทาง
1.วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 กรุงเทพ – มอสโคว์ - คาซาน
07.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์
เช็คอิน N *** โปรดสังเกตป้าย CN GLOBAL ***
เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง
10.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอทเที่ยวบินที่ SU271
*ใช้เวลาบิน 10 ชม. ***บริการอาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่อง***
16.00 น.
ถึงสนามบินนานาชาติอเล็กซานเดอร์ พุชกิ้น(SVO) กรุงมอสโคว์
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนําท่านเช็คอินไฟล์ท SU1194
เพื่อเดินทางสู่ เมืองคาซาน
(ประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้าหนักกระเป๋ามาก ก้าหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้าหนักไม่เกิน
23 กก. กระเป๋าถือขึนเครื่องน้าหนักไม่เกิน 10 กก. จึงขอให้ทุกท่านค้านวณน้าหนักกระเป๋าให้ดี)
19.20 น.
เดินทางสู่ เมืองคาซาน โดยสายการบินแอโรฟลอทเที่ยวบินที่ SU1194 *ใช้เวลาบิน 1.45 ชม.
21.35 น.
เดินทางถึงสนามบินคาซาน เมืองหลวงของรัฐตาตาร์สถาน
เข้าสู่โรงแรมที่พัก DOUBLE TREE BY HILTON KAZAN CITY CENTER 4* หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)
https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/russian-federation/doubletree-by-hilton-hotel-kazancity-center-KZNCCDI/index.html
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2.วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 อารามราฟสกี้ – วัดแห่งจักรวาล - ถนนบาอูมาน
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.
นําท่านชม เมืองคาซาน (KAZAN) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ ตาตาร์สถาน สาธารณรัฐปกครองตนเองใน
เขตสหพันธ์วอลกา 1 ใน 7 เขตสหพันธ์ ของประเทศ
รัสเซีย ตั้งอยู่บนจุดบรรจบของแม่น้ําโวลก้า และแม่น้ํา
คาซานก้ า เป็นเมืองเก่ าแก่ อายุก ว่าพันปี ที่ก่อตั้งมา
ก่อนมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ปัจจุบัน
เมืองคาซานได้กลายเป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์ที่
สํ า คั ญ รวมไปถึ ง เป็ น หนึ่ ง ในศู น ย์ อุ ต สาหกรรมและ
การเงินที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซี ย และเป็นหนึ่งในเมืองที่ ได้รับคัดเลือกให้ใช้ จัดแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ที่ผ่านมาอีกด้วย
นําเดินทางสู่ อารามราฟสกี้(RAIFA MONASTERY THE MOTHER OF GOD) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1613 เป็น
อารามที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในรั ฐ ตาตาร์ และมี ค วาม
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ม าก ในสมั ย ก่ อ นเจ้ า นายใหญ่ น้ อ ยจะต้ อ ง
มากราบสัก การะ ในช่ วงสงครามเย็ น อารามถูก ปิดไว้
ไม่สามารถเข้าชมได้ ต่อมาหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย
ในปี ค.ศ. 1991 ได้ถูกบูรณะครั้งใหญ่และได้ปรับจาก
อารามเป็นโบสถ์ประจํารัสเซียในที่สุด อารามราฟสกี้จึง
เป็นอีกหนึ่งศาสนสถานที่สําคัญของผู้ แสวงบุญ ชาว
คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ บรรดาผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศ มาที่นี่เพื่อสวดภาวนา ดื่มน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเก็บภาพ ความประทับใจกับ วัดแห่งจักรวาล
(TEMPLE OF ALL RELIGIONS) เป็นอาคารที่ถูกสร้าง
ขึ้ น ในรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมที่ ซั บ ซ้ อ นประกอบด้ ว ย
สถาปัตยกรรมทางศาสนาหลากหลายประเภท เช่น
คริสตจักรออร์โธดอกซ์ สุเหร่า โบสถ์ และอื่นๆ เริ่มต้น
ในปี 1992 โดยศิลปินท้องถิ่นและผู้ใจบุญ LIDAR
KHANOV ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่สํา คัญที่ได้รับ
ความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองคาซาน
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ค่า

จ า ก นั้ น อิ ส ร ะ ใ ห้ ท่ า น พั ก ผ่ อ น เ ดิ น ช้ อ ป ปิ้ ง แ ล ะ
ชมบรรยากาศของ ผู้คนชาวคาซานย่าน ถนนบาอูมาน
(BAUMAN ULITSA) ถนนสายหลักของเมืองคาซาน
WALKING STREET ที่รวมเอาทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน
ทั้ ง ร้ า นอาหารต่ า งๆแหล่ ง ช้ อ ปปิ้ ง และโรงแรมที่ พั ก
มีน้ําพุเป็นแหล่งนัดพบ สองข้างทางประกอบด้วยโบสถ์
และตึกรามบ้านช่อง สุดถนนเป็นพระราชวังเครมลิน
ตั้งอยู่ริมแม่น้ํา อิสระให้ท่านได้เดินชมจัตุรัสตูคาย่า เป็นที่ตั้งรูปปั้น ฟีโอดอร์ ชาเลียปิน นักร้องโอเปร่าชื่อ
ดัง เลยไปอีกนิดเป็นโบสถ์สีฟ้า ยอดสีทองและหอระฆังสูงตระหง่านริมถนนบาอูมาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่โรงแรมที่พัก DOUBLE TREE BY HILTON KAZAN CITY CENTER 4* หรือเทียบเท่า

3.วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 พิพิธภัณฑ์เครมลิน - มัสยิดคุล ชารีฟ – สนามบินคาซาน - มอสโคว์
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม/เช็คเอ้าท์
09.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ เครมลินแห่งคาซาน (KREMLIN) ซึ่งถือว่าเป็น ย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญมาก
แห่งหนึ่ง ของเมือง คาซาน ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 2000 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็น
ป้อ มปราการของตาตาร์ (TATAR) เพี ย งแห่ ง เดีย วที่ เ หลื อ อยู่ ในรั ส เซี ย และสถานที่แ สวงบุญ สํ า คั ญ
ประกอบด้วยกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นจากศตวรรษที่ 16-19 เป็นที่ตั้งของเหล่าอาคารเก่าแก่
จํานวนมาก โดยอาคารที่เก่าแก่ที่สุด คือ มหาวิหารแอนนันชิเอชั่น (ANNUNCiATION CATHEDRAL) หรือ
มหาวิหารแม่พระรั บสาร ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1554 – 1562 เป็นศาสนจักรออร์โธดอกซ์
รัสเซีย ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนา และการศึกษาที่สําคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองคาซาน
จํานวนมาก ณ จุดนี้ ท่านจะได้เห็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของ 2 ศาสนา ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
มีเวลาให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป และเลือกซื้อของที่ระลึกที่ร้านค้าในบริเวณรอบๆ
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12.30 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม มัสยิดคุล ชารีฟ มัสยิดที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในรัสเซียและในทวีปยุโรป โดยมัสยิด
ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 16-17 และได้รับการบูรณะ
ในภายหลังอีกครั้งหนึ่งโดยการสมทบทุนจากนานาประเทศ เช่น
ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้
ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญและถือว่าเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่สําคัญของเหล่านักแสวงบุญเป็นจํานวนมาก สมควร
แก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.40 น.
20.25 น.
ค่า

เดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU1193 *ใช้เวลาบิน 1.45 ชม.
ถึงสนามบินอเล็กซานเดอร์ พุชกิ้น (SVO) กรุงมอสโคว์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารใกล้สนามบิน
เข้าสู่โรงแรมที่พัก ST.REGIS MOSCOW NIKOLSKAYA 5* หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)
https://www.marriott.com/hotels/travel/mowxr-the-st-regis-moscow-nikolskaya

4.วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์พระคลังเพชร –
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - METRO – ถนนอารบัท – ละครสัตว์
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.
นําท่านถ่ายรูปด้านนอก วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารโดมทอง
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในรั ส เซี ย ซึ่ ง ได้ รั บ การบู ร ณะขึ้ น ใหม่ เ นื่ อ งใน
โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี กรุงมอสโคว์ ปัจ จุ บัน
เป็นโบสถ์หลักที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสําคัญต่างๆ นําท่านสู่
พระราชวังเครมลิน นําท่านชมสัญลักษณ์แห่งอํานาจและ
ความยิ่ งใหญ่ ของรัสเซี ย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่ งใหญ่ สวยงาม อันเป็นจุ ดกําเนิดแห่ง
ประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระคลังเพชร DAIMOND FUND ท่าน
จะได้พบกับเครื่องเพชรหายากและอัญ มณีล้ําค่าที่เป็นของสะสมของราชวงศ์แห่งรัสเซีย จากนั้น เข้าชม
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ําค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิ เครื่องราชกกุธภัณฑ์
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ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์
ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสํานัก ชมผลงานของช่าง
ออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสํานักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า ร.5โปรดเกล้าให้ออกแบบ
เครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจํานวนมาก จนทําให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ
FABERGE ครอบครองมากที่สุด จากนั้นนําชมโบสถ์อัสสัมชัญ ที่ใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก, ป้อม
ปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีน้ําหนักกว่า 200 ตันอิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปในมุมสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก

Mmmmmmmmmmmmmmmm

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร GOODMAN STEAK HOUSE 5*เมนูสเต็กเนื้อ หรือ สเต็กปลา
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บ่าย

นําชมสถานีรถไฟใต้ดิน กรุงมอสโคว์ ท่านจะได้พ บกับ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยี เข้ ากั บ
สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะ
ที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า METRO ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้ งเป็นหลุมหลบภัย
ในยามสงครามด้วย จากนั้นนําท่านสู่ ถนนอารบัท ซึ่งถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของมอสโคว์ และเป็น
ถนนสายศิลปะ บนถนนเส้นนี้ท่านจะได้พบกับการแสดงเปิดหมวกจากศิลปินอิสระ ให้เวลาท่านเดินชมและ
เลือกซื้อผลงานศิลปะ ภาพวาดต่างๆ รวมถึงสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกพื้นเมืองเช่น ผ้าพันคอ หมวก งานไม้
แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอชก้า คาร์เวียร์ ว้อดก้า นาฬิการัสเซีย กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต

18.00 น.
21.00 น.

ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่โรงแรมที่พัก ST.REGIS MOSCOW NIKOLSKAYA 5* หรือเทียบเท่า

5.วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 สแปร์โรว์ฮิล - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม –
รถไฟความเร็วสูง SAPSAN ชั้นธุรกิจ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - CAVIAR TASTING
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม/เช็คเอ้าท์
09.00 น.
นํ า ท่ า นเดิ น ทางขึ้ น สู่ จุ ด สู ง สุ ด ของเมื อ งมอสโคว์
สแปร์ โ รว์ ฮิ ล หรื อ เลนิ น ฮิ ล ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัว
อาคารมหาวิ ท ยาลั ย มอสโคว์ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในเจ็ ด
อาคารสไตล์ ส ตาลิ น กอธิ ค อิ ส ระให้ ท่ า นชื่ น ชม
ทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์
จากจุดชมวิว สามารถมองเห็น สนามฟุตบอล LUZHNIKI STADIUM สนามที่ใช้จัดพิธีเปิดและพิธีปิด FIFA
WORLD CUP 2018 อิสระเก็บภาพประทับใจได้ตามอัธยาศัย
นําชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ นําท่านชมย่าน
ธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย มาจนปัจจุบัน ในบริเวณ
จัตุรัสแดงอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับสิ่งก่อสร้างสําคัญมากมาย อาทิ สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวัน
ลืม อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง
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กว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน มหาวิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัต ริย์อีวานจอมโหดสั่ง
ให้สร้างขึ้นและให้ควักดวงตาของสองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้าง
ใดๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์
นาชมห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย เป็นแหล่งรวมสินค้า
แบรนด์เนมจากทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซียภายในตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา
มีนิทรรศการสําคัญผลัดเปลี่ยนให้ชมตลอดทั้งปี

12.00 น.
บ่าย
15.40 น.
19.28 น.

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่สถานีรถไฟเลนินกราดสกี้
ออกเดินทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 770A
สะดวกสบายด้วยที่นั่งชั้นธุรกิจ พร้อมบริการอาหารบนรถไฟ ใช้เวลาเดินทาง 3.48 ชม.
เดินทางถึงสถานีรถไฟมอสคอฟสกี้ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร PALKIN 5* CAVIAR TASTING
ลิ้มรสไข่ปลาคาเวียร์ จากภัตตาคารเก่าแก่ชื่อดังของเมือง
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เข้าสู่โรงแรมที่พัก KEMPINSKI MOIKA ST.PETERSBURG 5* หรือเทียบเท่า (พัก 3 คืน)

6.วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 พระราชวังแคทเธอรีน – วิหารเซ็นต์ไอแซค – การแสดงบัลเล่ต์
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น เข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งใน
รัสเซีย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอค
มารวมกัน ตัวอาคารทาด้วยสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้อ งหับต่างๆ
นับร้อย โดยเฉพาะห้องอาพัน (แอมเบอร์รูม) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอัน
ร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร PODVORYE 5* บริการไวน์ขาว ไวน์แดง ว้อดก้า
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บ่าย

เดินทางกลับตัวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นําท่านเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม
ยิ่งใหญ่ ยอดโดมทําด้วยทองคําแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม ภายในมีรูปภาพสําคัญทางศาสนาที่สร้างด้วย
โมเสกสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้ งหนึ่ง
ตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่ว่ามหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้กลับ
อยู่รอดปลอดภัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดงบัลเลต์ รัสเซีย ซึ่งถือเป็นศิลปะการแสดงขั้นสูงสุดและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
*รอบการแสดงอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะจัดให้เข้าชมในโรงละครชื่อดังประจําเมือง

เข้าสู่โรงแรมที่พัก KEMPINSKI MOIKA ST.PETERSBURG 5* หรือเทียบเท่า
7.วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังเฮอร์มิเทจ – กาล่าดินเนอร์
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์ ริมทะเลบอลติค
ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตําหนัก แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIAN VERSILLES เป็น
พระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ําพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทอง และที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง
ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ
ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคําอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ําพุอัน
ตระการตา สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส
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12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *เมนูขาปูยักษ์

บ่าย

นําชมความวิจิตรงดงามของ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่สร้าง
โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มี
ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้ง และ ยังเป็น
อู่กํ า เนิด อํ า นาจของการปฏิ วั ติ รั สเซี ย ที่ สั่น สะเทื อ นไปทั่ ว โลก
เมืองนี้มีสวยงามมากจนได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ ”
อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี
ตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์
มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง นําท่านผ่านชม
เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหา
ราช ยอดกษั ต ริ ย์ ข องชาวรั ส เซี ย เก็ บ ภาพความประทั บ ใจ
บริเวณ เสาประภาคารท่าเรื อโบราณ อันเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แวะถ่ายภาพด้านนอก เรือรบหลวงออโรร่า เรือที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นที่ส่งสัญญาณเข้าบุกยึดพระราชวังฤดูหนาวของคณะปฏิวัติเลนิน จากนั้นนําชมความ
ยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 ห้อง
ณ สถานที่ แ ห่ ง นี้ เคยใช้ เ ป็ น ที่ รั บ รองการเสด็ จ เยื อ นรั ส เซี ย ของรั ช กาลที่ 5 ของไทยในการเจริ ญ
สัมพันธไมตรีไทย - รัสเซีย เมื่อปี พ.ศ.2440 พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ พระเจ้าซาร์
นิโคลัสที่ 2 ซาร์องค์สุดท้ายของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําค่าของโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลกมากมาย อาทิ
ลีโอนาโด ดาวินซี่, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
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18.30 น.
20.30 น.

ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ณ พระราชวังนิโคลัส BIG SHOW
รับประทานอาหารค่า กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส *จิบว้อดก้า ชิมคาร์เวียร์
เข้าสู่โรงแรมที่พัก KEMPINSKI MOIKA ST.PETERSBURG 5* หรือเทียบเท่า

8.วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 โบสถ์หยดเลือด – ถนนเนฟสกี้ - มอสโคว์
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม/เช็คเอ้าท์
09.00 น.
นําท่านเข้าชม โบสถ์หยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) โบสถ์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก
ให้กับพระเจ้าซาร์อเล็กซ์ซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกกลุ่มกบฎลอบปลงพระชนม์ ในปี ค.ศ.1881 ชมความงดงาม
ของโบสถ์นี้ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยโมเสกไว้อย่างงดงามอลังการมาก ชมจุด
ที่มาของ คําว่า “โบสถ์หยดเลือด” รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์นั้น จําลองมาจากมหาวิหารเซ็นต์
บาซิลในมอสโคว์ จากนั้นนําท่านสู่ ถนนเนฟสกี้ ถนนสายหลักของเมือง อิสระเข้าชมโบสถ์คาซานศักดิ์สิทธิ์
ชมร้านหนังสือเก่าแก่โดม คนีกี้ เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆมากมาย เก็บภาพความประทับใจกับอาคาร
สถาปัตยกรรมยุโรป หรือชิมกาแฟ เบเกอรี่จากร้านขนมท้องถิ่นชื่อดังประจําเมือง ELISEYEV

11.30 น.

14.50 น.

นําท่านเดินทางสู่สนามบินพลูโคโว่ เช็คอินไฟล์ท SU019 *กระเป๋าเช็คทรูถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
(ประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้าหนักกระเป๋ามาก ก้าหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้าหนักไม่เกิน 23
กก. กระเป๋าถือขึนเครื่องน้าหนักไม่เกิน 10 กก. จึงขอให้ทุกท่านค้านวณน้าหนักกระเป๋าให้ดี)
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน แจกเงินสดท่านละ 1,500 รูเบิ้ล
เดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU019
*ใช้เวลาบิน 1.35 ชม.
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16.25 น.
20.10 น.

เดินทางถึงสนามบินอเล็กซานเดอร์ พุชกิ้น กรุงมอสโคว์ *รอต่อเครื่อง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ขาออก) อิสระเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน ตามอัธยาศัย
ออกเดินทางโดยสายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU272 *ใช้เวลาบิน 10.20 ชม.
***บริการอาหารค่า และเครื่องดื่ม ชา / กาแฟ บนเครื่อง***

9.วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 กรุงเทพฯ
***บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม ชา / กาแฟ บนเครื่อง***
10.30 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


Grand Russia 9 Days 7 Nights
Kazan – Moscow – St. Petersburg
วันเดินทาง : 11-19 เมษายน 2563
อัตราค่าบริการ (บาท) *สาหรับผู้เดินทางขึ้นต่า 15 ท่าน
อัตราค่าบริการ
เดินทางขั้นต่า 15 ท่าน/กรุ๊ป

11-19 เมษายน 2563

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่

159,000.-

เด็กต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

153,000.-

เด็กต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

142,000.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มเงิน ท่านละ

27,000.-

ไม่ใช้ตั๋ว SU หักคืน ท่านละ

36,000.-

***ราคาอาจมีการปรับขึ้น -ลง ตามราคาน้ามันทีป่ รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 พ.ย.62 )***
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 อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว์-คาซาน / คาซาน – มอสโคว์ /
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–มอสโคว์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอท รวมค่าภาษีน้ํามันและสนามบิน /
กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 ตั๋วรถไฟความเร็วสูง SAPSAN ชั้น BUSINESS CLASS เส้นทาง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 โรงแรมที่พัก 4 ดาว 2 คืน , 5 ดาว 5 คืน ห้องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าเข้าชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส / บิ๊กโชว์ + กาล่าดินเนอร์ / การแสดงบัลเล่ต์
 ค่าอาหารทุกมื้อ (อาหารท้องถิ่น, จีน,ไทย) อัพเกรดเมนู ตามที่ระบุในรายการ
 น้ําดื่มบริการบนรถ และ โรงแรม ไม่จํากัดจํานวน
 WIFI ON BUS 4G UNLIMITTED ตลอดการเดินทาง
 หัวหน้าทัวร์ไทย พูดภาษารัสเซีย ชํานาญเส้นทาง บรรยายทัวร์และคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าพาหนะในการเดินทาง รถโค้ชปรับอากาศขนาด 45-49 ที่นั่ง
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบิน, โรงแรม และ สถานีรถไฟ
 ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข (แบบกลุ่ม)
 ทิปสําหรับไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถโค้ช
 อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางน้ําหนักเกิน 23 กิโลกรัม อาจเสียค่าขนส่งเพิ่มสําหรับสายการบิน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%/ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ลูกค้าเห็นสมควร
 การชาระเงิน
 ชําระค่ามัดจําเป็นจํานวน 30,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 3 วัน เพื่อยืนยันการจองทัวร์
 ชําระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทําการ
 กรุ ณ าโอนเงิ น ที่ ห มายเลขบั ญ ชี
ธนาคาร : กรุงเทพ
ชื่อบัญชี : บริษัท ซีเอ็น โกลเบิล แอสโซซิเอทส์ จํากัด
เลขที่ : 142-0-87293-7
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : สาธร
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ธนาคาร : กสิกรไทย
ชื่อบัญชี : บริษัท ซีเอ็น โกลเบิล แอสโซซิเอทส์ จํากัด
เลขที่ : 037-1-16875-3
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน
สาขา : ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทําการ คืนเงินให้เต็มจํานวน ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจําตั๋ว
 ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 20 วันทําการ หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 วันทําการ หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 หลักฐานการทาวีซ่า
ตามประกาศของสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2550 ผู้ทถี่ ือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าประเทศ
รัสเซียเลยได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า มีกําหนดอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้พาสปอร์ตจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือ
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันเดินทาง
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 พั ก 3 ท่ า น/ห้ อ ง ท่ า นที่ 3 จะได้ เ ป็ น เตี ย งเสริ ม กรณี ผู้ เ ดิ น ทางเป็ น ผู้ ใ หญ่ ทั้ ง 3
ท่ า น แนะนํ า ให้ ท่ า น
เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
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แบบฟอร์มการสารองที่นั่ง
9 วัน 7 คืน แกรนด์รัสเซีย คาซาน - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
11-19 เมษายน 2563 โดยสายการบินแอโรฟลอท
ชื่อผู้จอง : คุณ________________________________________Tel.__________________________Fax.________________
Mobile ___________________________________________________ Email address: _______________________________________________________________
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร _____________________________________________________________________________________________________________________
ชนิดห้องพัก:___TWIN/พักคู่ 2 เตียง ___DOUBLE/พักคู่ เตียงเดี่ยว___SINGLE/พักเดี่ยว ___TWIN+EX BED/พัก 3 ท่าน
รายชื่อผู้เดินทาง (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง และ เบอร์ติดต่อ)
1. ชื่อ-นามสกุล _________________________________________เบอร์ติดต่อ_________________สะสมไมล์ __________
 ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานเนื้อวัว  มังสวิรัต/เจ  แพ้อาหารทะเล แพ้__________  Wheelchair สนามบิน
2. ชื่อ-นามสกุล _________________________________________เบอร์ติดต่อ_________________สะสมไมล์ __________
 ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานเนื้อวัว  มังสวิรัต/เจ  แพ้อาหารทะเล แพ้__________  Wheelchair สนามบิน
3. ชื่อ-นามสกุล _________________________________________เบอร์ติดต่อ_________________สะสมไมล์ __________
 ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานเนื้อวัว  มังสวิรัต/เจ  แพ้อาหารทะเล แพ้__________  Wheelchair สนามบิน
4. ชื่อ-นามสกุล _________________________________________เบอร์ติดต่อ_________________สะสมไมล์ __________
 ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานเนื้อวัว  มังสวิรัต/เจ  แพ้อาหารทะเล แพ้__________  Wheelchair สนามบิน
5. ชื่อ-นามสกุล _________________________________________เบอร์ติดต่อ_________________สะสมไมล์ __________
 ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานเนื้อวัว  มังสวิรัต/เจ  แพ้อาหารทะเล แพ้__________  Wheelchair สนามบิน
***กรุณาส่งแฟกซ์ ใบจอง, ใบโอนเงิน, สาเนา Passport มาที่: 02-308 2676 หรือ email: tour@guetravel.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-308 2104 ต่อ 502-507
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