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วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  (-/-/-) 

 
 
 

23.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8  เคาน์เตอร์Tสายการบิน Emirate Airline (EK)โดยมี

เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินนานาชาติดูไบ•สนามบินโดโมเดโดโว•เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล•
มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวยี• (-/-/เย็น) 

ไฟล์ท EK371 

02.00 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นครดูไบ โดยเท่ียวบินEK371บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง 
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 (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง) 
ไฟล์ท EK419 

03.30 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นครดูไบ โดยเท่ียวบินEK419 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง 
(ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง) 

 

 

ไฟล์ท EK371 

06.00 น.  ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

ไฟล์ท EK419 

06.55 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโควว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 133บริการอาหาร

และเครื่องดืม่บนเครื่อง  

13.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ี

เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทัศนียภาพของกรุง

มอสโคว ท่ีสามารถชมด้านล่างได้เกือบท้ังหมด จึงท าให้เลนิน ผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา

แห่งน้ีเป็นท่ีต้ังบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นท่ีดังกล่าวเป็นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัฐเซีย จากน้ันชมความงามของ มหาวหิารเซนต์เดอะซาเวียร์(St.Saviour 

Cathedral)หรือท่ีเรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง เปน็วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ต้ังอยู่ต้ังอยู่
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ริมฝั่งแม่น้ า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร ์ท่ี 1 เพื่อ

เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าท่ีทรงช่วยปกปอ้งรัสเซียให้รอดพ้นจาก

สงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวยีร์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก  Vega Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 

วันที่สาม ตลาดอสิไมโลโว่ •สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคว์•ล่องเรือแม่น้้ามอสโควา  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Ismailova Market)ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่าอันลือชื่อ ของประเทศ

รัสเซียหรือจตุจักรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ีเป็นศูนย์กลางทางการค้าของท่ีระลึก และของเก่า ของ

สะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ต้ังอยู่ท่ีสถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทางตะวันออกของกรุงมอสโคว์ 

เรียกได้ว่า ราคาถูกท่ีสุด และยังมีให้เลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้อิสระแก่ท่านไดเ้ดินเท่ียว

ชมและเลือกซื้อของท่ีระลึกสถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคว์(Moscow Metro)ต่ืนตากับการผสมผสานระหว่าง

เทคโนโลยี กับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี หินอ่อน เป็นต้น 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

15.00 น าท่าน ล่องเรือแม่น้้ามอสโควาMoskva Riverซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักของกรุงมอสโคว ชมความงามโดยรอบ

ของเมืองมอสโคว  เช่นเดียวกับแม่น้ าเนวา ท่ีเป็นแม่น้ าสายหลักของนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก  Vega Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 

วันที่สี ่ พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง•มหาวิหารเซนต์
บาซิล• 
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ถนนอาร์บัตสตรีท •การแสดงละครสัตว์ (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น ชมความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว์ ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 

ท่ียิ่งใหญ่ น าท่านเข้าชม พระราชวังเคลมลนิสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดก าเนิดของ 

ประวัติศาสตร์รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหัวใจของ

กรุงมอสโคว์ อีกท้ังยังเป็นท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่ง พระเจา้ซารป์ีเตอร์มหาราชทรง

เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเชือ่ว่าท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตย์ของพระเจ้า ปจัจุบันเป็น

พิพิธภัณฑ์ ท่ีส าหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ ชมโบสถ์อัสสัมชญั วิหาร

หลวงเก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคัญท่ีสุดในเคลมลิน ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้

เก่าท่ีมีมาก่อนแล้ว ใช้เพื่อในการประกอบพธิีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น น าท่านชม จตัุรัสแดง(Red Square)สถานท่ีส าคัญใจกลางเมือง 
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มอสโคว์ สร้างในสมัยคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นศูนย์รวมเหตุการณ์ 

ส าคัญต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประท้วง ต้ังแต่ 

อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังถอืได้ว่าเป็นจัตุรัสท่ีมีความสวยงามมาก 

ท่ีสุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานท่ีส าคัญของ 

ประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถได้ชม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต ์

บาซิล(Saint Basil’s Catherdral) สถานท่ีท่ีซึ่งถูกยอมรับว่าสวย 

งามท่ีสุดในเมืองมอสโคว์ จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด 

” สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด 

สีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 

Yakovlev) ในสมัยพระเจ้าอีวานท่ี 4 จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์ 

สถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลท่ีเมืองคาซาน และด้วย 

ความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงท าให้เป็นท่ีพอพระทัย 

ของพระเจ้าอีวานท่ี 4 เป็นอยา่งมาก จึงมีค าส่ังให้ปูนบ าเหน็จ แก่ 

สถาปนิก ด้วยการควักลูกตาท้ังสองข้างทิ้งเสีย เพื่อไม่ให้สถาปนิคผู้น้ีสามารถสร้างส่ิงสวยงามกว่าน้ีได้อีก 

การกระท าของพระองค์ในครั้งน้ัน ส่งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)

ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour clock tower)ท่ีต้ังอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะแนวโกธิค ปลายยอด

ถูกประดับด้วยดาว 5 แฉกท่ีท ามาจาก ทับทิม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ประดับในปี ค.ศ.1995ชมพร้อม

กับชอปปิ้งท่ีถนนคนเดิน ถนนอารบัต(Arbat Street)ท่ีต้ังอยู่ในใจกลางของแหล่งประวัติศาสตร์ และถือว่าเป็น

หน่ึงในย่านโบราณท่ีสุดของมอสโคว์ ท่ีมีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์มาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 15 โดยตลอดความ

ยาว 1.8 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้านอาหารรา้นขายของท่ีระลึก ร้านคาเฟ่ และยังเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปิน

อินด้ี ท่ีมาโชว์ฝีมือกันจัดแบบไม่มีใครยอมใคร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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จากนั้น น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และต่ืนตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละคร

สัตว์Circus Showโดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับเหล่าสัตว์ท่ีได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี หลังจากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกได้อีกด้วย **กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซึ่ง

บางกรณีงดการแสดงโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าบริการ
ส่วนนี้ให ้

 
 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก Vega Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 

วันที่ห้า สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก•พระราชวังฤดูหนาว•พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ •
โบสถ์หยดเลือด  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตป์ีเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม**  



 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  RUS03 MOSS ST PETER 8D5N NOV18-EK-W05 

 

เดินทางถึง เมืองเซนต์ปเิตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)เมืองท่ีได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” 

เพราะทัศนียภาพท่ีสวยงามของเมือง เมืองน้ีสร้างโดยพระเจ้าซาร์ปิเตอร์มหาราช เมือ่ พ.ศ.2246 โดยตัว

เมืองเร่ิมสร้างด้วยการถมทราย และหินเป็นจ านวนมาก เพราะวา่พื้นท่ีเดิมน้ันเป็นดินเลนทะเล เหตุผลใน

การทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ท่ีสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ เพื่อการพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยน ประเทศรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆได้ ต่อมา จึงได้รับสมญานามวา่ “หน้าต่างแห่งยุโรป” 

เมือง เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค เดิมมีชื่อว่า เปโตรกราด Petrograd และ เลนินกราด Leningrad 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดหูนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 1,050 ห้อง สถานท่ี

แห่งน้ีเคยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงขแงราชวงศ์โรมานอฟ ระหวา่งปี ค.ศ.

1732 -1917 ต้ังอยู่ระหว่างท่าวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสีเขียว และ ขาว ด้วย

สถาปัตยกรรมบารอค ปจัจุบันบางส่วนของพระราชวังฤดูหนาวได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมในฐานะ 

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum) ซึ่งเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล้ าค่าของโลกกว่า 
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วันที่หก วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์และปอล •พระราชวงัฤดูร้อนหรือพระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ•
รับประทานอาหารเย็น ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพ้ืนบ้านของชาวรัสเซีย 
(เช้า/กลางวัน/เย็น) 

8 ล้านชิ้น รวมท้ังภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับ

โลก อย่างเช่น ลิโอนาโด ดาวินซี่,ปิกัสโซ่,แรมบ

รันด์,แวนโก๊ะ เป็นต้น จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่

ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง **ในบางช่วงพระราชวังอาจ

มีการปิดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังน้ันหาก

วันท่ีเดินทางตรงกับช่วงวันปิดเข้าชม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนโปรแกรมได้ตามความ

เหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นท่ีเปิดหรือสถานท่ีอื่นๆในช่วงเวลาดังกล่าว**  

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the 

Savior on Spilled Blood)ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 

ทรงสร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซาน

เดอร์ท่ี 2 พระราชบิดาของพระองค์ ผู้ประกาศ

เลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎวา่

ชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนา

กลับมีความเป็นอยู่ท่ีจนลง เป็นผลให้พวกชาวนา

รวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิง

ชาวนาผู้หน่ึงติดระเบิดพลีชีพวิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุน้ันถูกสร้างโบสถ์

ครอบไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันน้ี รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซียในคริสต์ศตวรรษ

ท่ี 16-17 มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับวิหารเซนต์บาซิลท่ีมอสโคว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ปเิตอเบิร์ค 
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์(Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกท่ีสร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1703 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นส่ิงก่อสร้างที่สูงท่ีสุดของเมือง โดยมีความสูง

ถึง 122.5 เมตร ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบันด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีใช้

เป็นท่ีฝังพระศพของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ นอกจากน้ียังมี

ภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแม่มารีศักด์ิสิทธิ์ท่ีงดงาม อันเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชน

ของรัสเซีย ต่อจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารท่ีถือว่าได้รบัการ

ตกแต่งอลังกาลมากท่ีสุด ยอดโดมฉาบด้วยทองค าแท้ 100 กิโลกรัม และภายในใช้หินอ่อน และหินอื่น ๆ 

กว่า 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สถานท่ีแห่งน้ี จึงได้มีการก่อสร้างขึ้นใหม่ ในสมัยพระเจ้าอเล็ก

ซานเดอร์ท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste de Montferrandโดยใช้

เวลาในการก่อสร้างนานถึง 40 ปีมีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตัววิหาร

ใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ ประดับด้วยประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เป็นโบสถ์ออร์โทดอกซ์แห่งเดียวท่ีประดับ

ประดาตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างวิจิตรบรรจง และยังเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ท่ีชาวเมืองท่ีน่ีให้ความนับถือ

เป็นอย่างมาก เน่ืองจากในอดีตตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แต่มหาวิหารไอแซ

คแห่งน้ีกลับได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) พระราชวังท่ีสวยงาม 

ท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวังท่ีสรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมัยน้ัน ท่ีชื่อว่า ฟราน

เชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ บรอง ซึ่งท้ังสองคนแบ่งกันสร้างพระราชวังน้ี โดยตัวภายในพระราชวังเป็น

หน้าท่ีหลัก ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และคลาสสิก พระเจ้าปี

เตอร์หมายมั่นปั้นมือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ป ีราสเทรลล่ีบรรจงสร้าง

พระราชวังอยา่งประณีตเน้นการตกแต่งภายในท่ีเลือกจะใช้ โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสี

น้ ามันเป็นหลักด้านนอกจะเป็นหน้าท่ีของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมา 
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 สร้างลานน้ าพุ โดยเฉพาะ ลานน้ าพุแห่งน้ีถือเป็นจุดหลักของประสาทแห่งน้ีก็ว่าได้ ด้วยความยิ่งใหญ่

ตระการตาและแสงของพระอาทิตย์กระทบผิวน้ า และขอบอา่งสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้

นานาพันธุ์จึงท าให้เกิดภาพท่ีสวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยาย ** ในส่วนของน้ าพุทางพระราชวังจะปิด

ในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และอาจปิดท าการในวันจันทร์ส้ินเดือน หรือ

วันจันทร์กับวันอังคาร (2วันติดต่อกัน) โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นธรรมเนียมวันหยุดของชาว

พื้นเมืองรัสเซีย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิ่มวันหยุด กรณีท่ีพระราชวังฤดูร้อนปิด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นท่ีเปดิหรือ

สถานท่ีอื่นๆในช่วงเวลาดังกล่าว** 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ พระราชวงันิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวรัสเซีย 
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วันที่เจ็ด พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์•ชอปป้ิงที่เอาท์เลต วิลเลจ •สนามบินพลัโค

โวเซนต์ปเิตอร์เบิร์ค (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 

 

 

ที่พัก Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ปเิตอเบิร์ค 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์หรือ

หมู่บ้านปุชกิ้น สถานท่ีประทับและพักอาศัยของเจ้านาย

ชั้นสูงไม่ว่าจะเป็น 

อเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซีย น าท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน ท่ีสวยงามแห่งหน่ึงในรัสเซีย มี

ห้องต่างๆ ให้ชมนับร้อยแต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอ าพัน (แอมเบอร์รมู) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุค
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ศตวรรษท่ี18 อันประมาณค่ามิได้ท่ีช่างเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชท่ี1 แห่งปรัสเซีย

ประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกชิ้นเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดับอ าพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและ

โมเสก อัญมณีมีค่าจากอิตาลี ห้องอ าพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ 

มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์(ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีนได้ ทางบริษัทฯ ขอน าท่านชม 

พระราชวังพาฟลอฟส์ ต้ังอยู่สวนขนาดใหญ่ซึ่งสร้างโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื่อให้กับพระราชบุตร

พอล โดยใช้ช่างท่ีพระองค์ทรงโปรดท่ีสุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง 

แต่ต่อมาพระเจ้าพอล ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนท่ีพระองค์โปรดปรานเน่ืองจากพระองค์ต้องการศิลปะ

แบบฝรั่งเศสมากกว่าอิตาลี ท าให้คาเมอร์รอนงอนไปพักใหญ่และกลับมาท างานต่อหลังจากพระเจ้าอเล็ก

ซานเดอร์ท่ี1ข้ึนครองราชย์ทรงเสด็จมาพ านักท่ีพระราชวังน้ีตัวพระราชวังประดับด้วยของเก่าด้ังเดิมท่ีถูกเก็บ

ให้รอดพ้นจากกท าลายเมื่อคราวสงครามโลก) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  OutletPulkovo Villageชมความสวยงาม ของการตกแต่งสไตล์ยุโรป และเป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ี

รวมร้านค้าดังมากมายกว่า 40 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ท่ีครบครันด้วยสินค้าชั้นน าต่างๆ 

มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER 

VASSA&CO 
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วันที่แปด  สนามบินนานาชาติดูไบ•สนามบินสุวรรณภูมิ  (-/-/-) 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่สนามบินพลัโคโวเซนต์ปเิตอเบิร์กประเทศรัสเซีย 

23.55 ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นครดูไบ โดยเท่ียวบินEK176 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง 

 

 

06.55  ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.30 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK 372บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง 

19.15 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 
 

วันเดินทางราคา รสัเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอ
มิเรตส์(EK) 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 
เด็กไม่มี

เตียง 
พักเด่ียว 

7 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 
EK371/EK133 
EK176/EK372 57,900 57,900 57,900 6,000 

21 พ.ย. 61 28 พ.ย. 61 
EK419/EK133 
EK176/EK372 57,900 57,900 56,900 6,000 

28 พ.ย. 61 5 ธ.ค. 61 
EK419/EK133 
EK176/EK372 57,900 57,900 56,900 6,000 

** คณะเดินทางจ้านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

 
อัตราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดูไบ-มอสโคว-เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก-
ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน(EK) 

✓ ภาษีน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
✓ ค่าระวางน้้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
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✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวคนไทย 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 
อัตราคา่บรกิารไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจา้หน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50USD/ท่าน 

 ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกสถานที่ 
 

เงื่อนไขการส้ารองท่ีน่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถงึ 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเลื่อนการเดนิทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อท้าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
20 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรล์่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมดัจ้า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช้าระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า15 วันมฉิะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช้าระก่อนเดนิทาง
21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
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3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดนิทางต้องท้าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ้าให้ทั้งหมด ยกเวน้ใน
กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขตัฤกษ ์
ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินมดัจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช้าระเต็มจ้านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป่วย 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท้าการ
เลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไมส่ามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ
เดินทางได้ตามความเป็นจริง 
5.กรณีที่ท่านมเีดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ภายในเช่น (ตั๋วเครื่องบนิ,ตัว๋รถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่ก 
ครั้งก่อนท้าการออกตั๋วหรือช้าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดย
ไม่ได้แจ้งใหท้ราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมท่ีพัก 
❖ ส้าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน้าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียง
ใหญ่กับเตียงพับเสริม  

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท้าให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ 
Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้้า ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
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➢ บริษัทฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค้านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเปน็ส้าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ้าตัว ซึง่ไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเปน็การช้าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช้ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและ
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น ตามอัตราค่าน้้ามนัหรือคา่เงินแลกเปลี่ยน 
ทางบริษัท สงวนสทิธ์ิปรับราคาตั๋วดังกล่าว 
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➢ เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษิัทฯหรือช้าระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ 
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไวข้้างตน้นี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือคา่ทัวร์ทั้งหมด 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบหุรี่ บนรถโค้ช,โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมี
ข้อก้าหนดทีช่ัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส้าหรับผูสู้บบุหรี่ 

➢ หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ คริสมาสตห์รือปีใหม่ เป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รสัเซีย ร้านคา้จะปิดเปน็ส่วน
ใหญ่ ในกรณีท่านต้องการจองทัวร์ในช่วงพีเรียดดังกล่าว กรุณาพจิารณาหรือตัดสินใจก่อนท้าการจองทัวร์ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้า
อย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 


