ELITE RUSSIA

MOSCOW-ST.PETERSBURG 8D5N

01| 20 Oct 2016
23.00 น. พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ประตู 9 เคาน์เตอร์ T
สายการเอมิเรต แอร์ไลน์

02| 21 Oct 2016
02.25 น.
06.40 น.
06.40น.
09.40น.

13.50น.

ออกเดินทางสู่ ดูไบ “EK371”
ถึงดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
เช็คอินสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK133
สูก่ รุงมอสโก ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน เอมิเรสต์
เที่ยวบินที่ EK133 (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง)
เดินทางถึง “สนามบินโดโมเดโดโว” กรุงมอสโก ประเทศ
รัสเซีย (เวลาของรัสเซียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

02| 21 Oct 2016

RED SQUARE
| จัตุรัสแดง (เร้ด สแควร์)
เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโก ต้นแบบของจัตุรัส
เทียนอันเหมินของปักกิ่ง เป็นที่ตั้งของ
วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโก

“ชมสุ ส านเลนิ น /

เดิน เล่ น ห้ า งกุ ม ”

ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ในกรุ ง มอสโก แต่ มี
ชื่อเสียงในเรื่ องของสิน ค้า อัน มีใ ห้ เลื อกซื้อกัน อย่า ง
หลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นอีกสถานที่
หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้
...ค่่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริ การท่ านด้ว ย
สลัดผัก สไตล์รัสเซียเสิร์ฟคู่กับเนยเค็ม , ซุปบอร์ช
(ซุปประจาชาติของรัสเซีย) และ ซาวครีม, สเต็กหมู
หั่นเป็นชิ้น เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งย่าง, ไอศกรีม, น้่าเปล่า
ชา / กาแฟ

03| 22 Oct 2016
“พระราชวั ง เครมลิ น ” สั ญ ลั ก ษณ์ ข องอดี ต
สหภาพโซเวี ย ตอั น เป็น จุ ดก่ าเนิดแห่ ง ประวั ติ ศาสตร์
รัสเซีย ที่มี อายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์
อาร์เมอร์ รี่ แชมเบอร์ ซึ่ง เป็น ที่ เ ก็ บสมบัติล้่ า ค่า ของ
กษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,
ราชรถทองค่า , เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่า งๆ
ในยุโรป รวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชม
โบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอี
วาน ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก วิหารอัสสัมชัญ
วิหารอันนันซิเอชั่น และวิหารอาร์คาเกล ส่าหรับวิหาร
ที่ เ ก่ า แก่ แ ละส่ า คั ญ ที่ สุ ด ในเครมลิ น ก็ คื อ วิ ห าร
อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นวิหารที่ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของ
แม่พระมารีย์ผู้ก่าเนิดพระเยซู ใช้เป็นสถานที่ประกอบ
พิธีส่าคัญๆ อย่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระ
เจ้าซาร์
กลางวัน ณ …“HARD ROCK CAFÉ”

03| 22 Oct 2016
รถไฟใต้ดนิ กรุงมอสโก ความลงตัวของ
การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ
สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ จนได้รับ
การยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียว
ในโลกที่มีศิลปะที่งดงาม ถนนอารบัท
ถนนช้อปปิ้งสายหลัก เลือกซื้อสินค้าของที่
ระลึกพื้นเมือง เช่น ผ้าพันคอ หมวก งานไม้
แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอทสก้า
คาร์เวียร์ เหล้าว๊อดก้า นาฬิการัสเซีย
ช็อกโกแลต ฯลฯ

19.00น. จากนั้นน่าท่านชมชมละครสัตว์
อันเลื่องชื่อ “รัสเซี่ยนเซอร์คัส”
21.00น. บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วย อาหารไทย

RADISSON

Slavyanskaya Hotel

04| 23 Oct 2016
“เนินเขาสแปโรว์” ชมมหาวิทยาลัยมอสโกโลโม
โนชอฟ มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุด
ของรัสเซีย วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่
ใหญ่ที่สุดในรัสเซียซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องใน
โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโก
กลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหาร
ท้องถิ่น
..เดินทางสู่ สนามบิน ไปยัง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ...
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินพลูโคโว นครเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์ก หลังรับสัมภาระเรียบร้อย
(เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวด เกี่ยวกับเรื่องน้่าหนัก
กระเป๋ามาก กาหนดให้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจ
รวมถึงกระเป๋าที่น่าขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะท่า
ให้ท่านต้องจ่ายค่าน้่าหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านค่านวณ
เรื่องน้่าหนักของกระเป๋าด้วย)

05| 24 Oct 2016
โบสถ์แห่งหยดเลือด สร้างขึ้นเพื่อร่าลึก
ถึง พระบิดาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้
ปลดปล่ อ ยชาวนาซึ่ ง ถู ก ลอบปลงพระชนม์
บริเวณนี้ ชมความงาม วิหารเซ็นไอแซค เป็น
มหาวิ ห ารที่ ตั้ ง อยู่ ที่ เ มื อ งเซ็ น ปี เ ตอร์ เ บิ ร์ ก
ประเทศรัสเซีย ล่องเรือแม่น้าเนวา เป็น
แม่น้่าสายหลักของเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยมีต้น
ก่าเนิดจากทะเลสาบลาโดกา
กลางวั น ณ ภั ต ตาคารอาหารญี่ ปุ่ น
บริ ก ารท่ า นด้ ว ย ข้า วปั้ น แซลมอล แตงกวา
ม้วนราดครีมซีส ข้าวปั้น เนื้อปู ข้าวห่ออโวคา
โด้ แซลมอลซูซิ แซลมอลรมควัน ข้าวปั้นหน้า
ปลาไหล ซุปมะเขือเทศ ไอศครีม ชา / กาแฟ

05| 24 Oct 2016
“ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซึ่งในอดีตเคยใช้
เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่
สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบัน
ใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โร
มานอฟทุกพระองค์ ถนนเนฟสกี้ เป็นที่รู้จักกัน
ดีใ นฐานะถนนประวั ติศาสตร์ สูน ย์ กลางของนคร
เซนต์ ปี เ ตอร์ ฯ ความยาวของถนนประมาณ 5
กิโลเมตร บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
19.00น. บริการอาหารค่่า กาล่าดินเนอร์
ภายในพระราชวังนิโคลัส เพื่อชมการแสดง
พื้นเมืองของชาวรัสเซีย ท่านจะได้สัมผัสกับ
เสียงดนตรีและการร้องเพลง พร้อมการเต้นระบ่าที่
สนุกสนานในแบบชนพื้นเมืองของรัสเซีย ช่วง พัก
ครึ่งการแสดง เชิญทุกท่านลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์
พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า

06| 25 Oct 2016
“พระราชวังแคทเธอรีน” ที่ตั้งอยู่เมืองพุชกิ้น
พระราชวั งแคทเธอรี น ใช้เ ป็น ที่ พักผ่อนในฤดูร้ อน
ให้กับพระมเหสีองค์โปรดคือพระนางแคทเธอรีนที่ 1
ซึ่งต่ อมาได้ ยกให้ พ ระราชธิ ด าอลิซาเบธ โดดเด่ น
ด้ว ยสถาปัตยกรรมที่ ผสานศิล ปะแบบรั สเซียและ
ศิลปะแบบบารอคมาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พระราชวังฤดูร้อน ปี เตอร์ (ปีเตอร์ ดาวา
เรส) เป็นพระราชวังที่ออกแบบโดยสถาปนิก ชาวอิ
ตาเลี ย น แรน ด์ ส เตรเล่ ย์ ลั ก ษณะที่ ตั้ ง ของ
พระราชวังคล้ายกับพระราชวังเชินบรุนน์ ที่ประเทศ
ออสเตรี ย ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ นเนิ น เขา รวมทั้ ง ชมสวน
ตอนบนและสวนตอนล่างที่มีรูปแบบสไตล์ฝรั่งเศส
ค่่า ณ บริการท่านด้วย สลัด ซุป สเต็กแซลมอล

07| 26 Oct 2016
พระราชวังฤดูหนาว” ที่ ประกอบด้ว ยห้ องต่างๆ
มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่
รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยใน
การเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย
กลางวัน "Stroganoff Steak House" ร้านดัง
ที่สุดแห่งหนึ่งในรัสเซีย มื้อนี้เสิร์ฟท่านด้วยเมนูขึ้น
ชื่อของรัสเซีย “สเต็กเนื้อสโตร์กานอฟ”
จากนั้นน่าท่านเดินทาง สู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่
ดูไบ เพื่อเปลี่ยนเครื่องเดินทางสู่กรุงเทพฯ
17.10น.
ออกเดินทางสู่กรุงดูไบ โดยสายการ
บิน เอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK176

COURTYARD BY MARRIOTT
ST. PETERSBURG
PUSHKIN
หรือเทียบเท่า
ค่่า ณ ภัตตาคารจีน
ไก่ชิ้นผัดเม็ดมะม่วง ไข่เจียว
เต้าหู้ผัดกุ้ง
ผัดผักรวมเห็ดมัชรูม
ปลาทอด หมูทอด ซุป
ข้าว ผลไม้
น้าเปล่า ชา / กาแฟ

