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23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T  

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มซองเอกสาร ตม.และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ     
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02.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสโ์ดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่

  EK419 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน WIFI ONBOARD 

06.05 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์วะเปล่ียนเครื่อง 

09.40 น. ออกเดินทางสู่มอสโคว ์สนามบินโดโมเดโดโว โดยสายการบินเอมิเรตสเ์ที่ยวบินที่ EK133   

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 

13.50 น. เดินทางถึงเมืองมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซียหลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

จากน้ันชม วิหารเซ็นตเ์ดอซารเ์วียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR)สรา้งขึ้ นเมื่อปี 

ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตัญญุตาแด่

พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี 

แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นขณะน้ันไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท้ิ์งเพ่ือดดัแปลงเป็น

สระว่ายน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมัติใหม้ีการ

ก่อสรา้งวิหารขึ้ นมาใหม่ดว้ยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจ าลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอร์เซ็นต์ 

วิหารน้ีจึงกลับมายืนหยดัท่ีเดิมอีกครั้งโดยสรา้งเสร็จสมบูรณ์และท าพิธีเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.

2000  ปัจจุบนัวิหารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรมส าคญัระดบัชาติของรสัเซีย 

 

 

จากน้ันใหท่้านไดเ้ต็มอ่ิมกบัการเดิน ชม ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่

ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถมัภต่์อมาในสมยัสหภาพโซเวียต

ถนนอารบตัเป็นย่านท่ีพกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนน

คนเดินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟเดินทาง

กลบัเขา้กรุงมอสโคว ์     

วนัที่สอง   ดูไบ– มอสโคว ์
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ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรจีน 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SALUT HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำร 

จากน้ันเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนคร

เคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพ่ือใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา 

ท่ีเป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตย์ของพระเจา้ ปัจจุบนั

พระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอ

ระฆงัของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

 

 

 

จากน้ันเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยูใ่นบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑ์น้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล ้าค่ากว่า 4 ,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ 

เคร่ืองป้องกนัตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติย์

พระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง 

วนัที่สาม   มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์- CIRCUS 
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จากนัน้ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่ส าคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลิน โดย

สร้างทบัลงบนโบสถ์ไม้เก่าท่ีมีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆัง

พระเจ้ำอีวำนและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมำยเหตุ: จ ำกัดรอบเวลำในกำรเข้ำชมเพียง

วันละ 4 รอบเท่ำนั้นคือ 10.00 , 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั้นกรุณำตรงต่อเวลำนัดหมำยอย่ำง

เคร่งครัด)  

 

 

 

จำกนัน้ ชม โบสถ์IVAN THE GREAT BELL-TOWER 

 

 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน 

น าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส์หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็น

ทัศนียภาพของนครมอสโควท่ีอยู่เบ้ืองล่างไดโ้ดยทั้งหมดจึงท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต
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เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตนปัจจุบนัพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั

มอสโควชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโควม์หาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลส์แปร์โรวเ์ป็น

มหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย  ไดร้ับการก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ

นักวิชาการรสัเซียในช่วงเวลาน้ัน มหาวิทยาลยัท่ีไดร้บัการตั้งช่ือตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวท่ี

สวยท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็น

พิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโควจุดเดียวกบัท่ีเลนินเคยชม 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ไปชมละครสัตว์เซอร์คสั Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการ

แสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกั

จะมีบริการ ถ่ายรูปกบัสัตวต่์างๆ จากนั้น น าท่านกลบัสู่ท่ีพกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดงทางบริษทั

ฯ จะน าท่านชมบลัเล่ต ์หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT) 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SALUT HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำร 

น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการรับชม

สถานี METRO ของการเดินทางวนันั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยก

ยอ่งจากทัว่โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่าง

กนั ในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ี

แข็งแรงรวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบัญชาการ

วนัที่สี่    มอสโคว ์–จตัรุสัแดง -มหาวิหารเซนตบ์าซิล - GUM (หา้งกุม) - (METRO)     
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ระหว่างสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาว

ทั้งหมด 260 ก.ม.  

 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน 

จากนั้น เดินทาง สู่  จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว

เป็นจัตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ย

หินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นช้ินตอกลงบนพ้ืนจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพ้ืนท่ีลานกวา้ง ทาง

ดา้นหน้าจตุัรสัแดงน้ัน เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรสัเซีย สงัเกตุไดจ้ากท่ีพ้ืนถนนจะมีสญัลกัษณ์

เป็นวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้ม

ไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพ่ืออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง 

695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั 
บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน 

พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

 

 

 

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสัญลกัษณ์ส าคัญของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสันสดใส ตั้ง 

ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 ( Ivan the Terrible) เพ่ือ
เป็นอนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูก
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ปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ
ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัใน

ความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีค าสัง่ใหป้นูบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตา

ทั้งสอง เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท าในครั้งน้ันของพระเจา้อี

วานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

 

หลงัจากน้ัน ใหทุ้กท่านไดอิ้สระ กบัการชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้กุม GUM ซ่ึงเป็นหา้งท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงมอสโก แต่มี

ช่ือเสียงในเร่ืองของสินคา้อันมีใหเ้ลือกซ้ือกัน อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมี

สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ .1895มีความสวยงามและโดดเด่นมาก

ลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง8ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิง

ถึง200รา้นคา้ดว้ยกนั มีรูปลกัษณภ์ายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคญัตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรสั

แดงหา้งสรรพสินคา้กุมจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมียี่หอ้ 

เคร่ืองส าอางค ์น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

 

 

 

WWoW!!Exclusive สุดๆ เจ้าแรกในไทย น าท่านล่องเรือ RADISSON ROYAL FLOTILLA MOSCOW   

5 ดาว ***** ท่ีจะท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัวิวทิวทศัน์หลกัๆ ในกรุงมอสโคว์ยามค า่คืน 2 ฝั่งแม่น ้า 

Moskva ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายหลกัท่ีเสมือนเสน้เลือดใหญ่หล่อเล้ียงทุกชีวิตในเมืองมอสโควแห่งน้ี ด่ืมด า่กบั
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บรรยากาศความหรูหราดุจโรงแรมลอยน ้า พรอ้มดินเนอรอ์าหารรสเลิศ ท่ีมีดนตรีบรรเลงใหท่้าน

ฟัง และภายในเ รือยังมี บ ริการ WIFI ท่ีท า ให้ท่ านไม่พลาดการอัพภาพไปอวดเ พ่ือนๆ ลง 

Instagram,Facebook 

    

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SALUT HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า     

 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ 

(กรณีได้เที่ยวรถไฟเที่ยวเช้ำสุด  ทำงบริษัทอำจจัดเป็นอำหำรกล่องให้ท่ำน เพื่อควำมสะดวก ) 

...............น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน รถไฟSAPSAN EXPRESS จากมอสโควสู่เซ็นตปี์เตอร์

สเบิรก์ ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชม. (ตารางการเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบ

กบัเจา้หนา้ที่อีกครั้ง)   

วนัที่หา้    มอสโคว์ - นัง่รถไฟ SAPSAN EXPRESS - เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์–มหาวิหารเซนตไ์อแซค  

 โบสถ์หยดเลือด –กำลำดนิเนอร์พระรำชวังนิโคลัส 

 

https://www.instagram.com/
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เดินทางถึงสถานีรถไฟเซ็นตปี์เตอร์สเบิรก์ น าท่านสู่ตัวเมืองซ่ึงเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีความเจริญ

ทางด้านวัฒนธรรม ปัจจุบันเมืองน้ีเป็นท่ีรู ้จักกันอย่างแพร่หลายด้านความมัง่คัง่ รุ่มรวยด้ว ย

ศิลปวฒันธรรมดุจดงัราชินีแห่งยุโรปเหนือ 

 

น าท่านชมโบสถห์ยดเลือด(The Church of the Savior on Spilled Blood)เป็นโบสถอ์นังดงามท่ีอยู่ขา้งคลอง Griboyedov 

โดยสรา้งขึ้ นตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3” เพ่ือเป็นอนุสรณแ์ด่พระบิดาคือ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2” 

ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณท่ีสรา้งโบสถ์น้ีขึ้ นยอดของโบสถ์มีความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ท่ีส้ินพระชนม ์

ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมี

ความละเอียด ประณีต งดงาม 

 

 

 

  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUMท่ีมีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั้ง

ประเทศรสัเซียและไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 5 

พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทบัท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน 
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ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มี

หอ้งมากถึง 1,050 หอ้งมากถึง 3 ลา้นช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน 

 

 

 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั MOSKVA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟPETERHOF มีอีกช่ือหน่ึงเรียกว่า PETRODVORETS หรือเป

โตรควาเรสตต์ั้งอยู่แทบชานเมืองของ เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้ นจากราชาปีเตอรม์

หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีช่ือว่าฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี 

และเลอ บรอง ทั้งสองท าคนละส่วนในพระราชวงัน้ีโดยตัวภายในพระราชวงัน้ันเป็นหน้าท่ีหลกัของราส

เทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิกพระเจา้ปีเตอรห์มายมัน่ป้ัน

มือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงัอย่างปราณีต

เน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั และภายนอก

พระราชวงัก็ยงัมีสวนน ้าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพ

เป็นท่ีระลึก 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่าน ชมป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ (Peter And Paul) เ ป็นส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมืองSt 

Petersburg  สรา้งในปีค.ศ1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอคเพ่ือใช้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสก้ี(Vasilievsky Island) ลกัษณะ

เป็นรูปทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่ออิฐ 

วนัที่หก    เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ – เรือออโรร่า – ดินเนอรพ์ระราชวงันิโครสั  
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ส่วนวิหารปีเตอรแ์อนดป์อลด ์(Peter-and-Paul-Fortress)เร่ิมสรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ1712 ด้วยการ 

ออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ1733 ตั้งช่ือวิหารแห่งน้ีเพ่ือเป็น

เกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 

122.5 เมตร ในอดีตเป็นส่ิง ก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและหา้มสรา้งส่ิงก่อสรา้งใดสูงกว่า ภายในท า

การตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซ่ึงนับว่าแตกต่าง กบัโบสถค์ริสตอ์อรโ์ทดอกซท์ัว่ไปและวิหารแห่งน้ียงัเป็น

ท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึงกษัตริย์

องคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์

หลงัจากน้ันน าท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP 

AURORA) หรือเรือรสัเซียนาวี ไดช่ื้อว่าเป็นเรือรบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรสัเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนท่ีรบั

ใชช้าวรสัเซียมายาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรสัเซียกบัญ่ีปุ่นในปี 

ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 
รวมถึงใชย้ิงปืนเป็นสัญญาณการเขา้ยึดพระราชวังฤดูหนาวท่ี

เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ในการปฏิวติัสงัคมนิยมท่ีน าโดยเลนิน เมื่อ

ปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซารนิ์โคลสัท่ี 2 พรอ้มราช

นิกุลคนอ่ืนๆ มายงัพิธีบรมราชาภิเษกรชักาลท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 
ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยน ้า 

 

ค า่  กำลำดนิเนอร์ ณ NICOLAS’ PALACEพระรำชวังนิโคลัส 

รับประทานอาหารค ่าในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) จากนั้นชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาว

รัสเซีย ท่ีมีช่ือเสียงในการแสดง การเตน้ร า หรือบลัเล่ต ์การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาติ ตามเผ่า

ต่างๆ ซ่ึงท่านจะสนุกสนาน และประทบัใจ ซ่ึงในช่วงพกัการแสดงมีบริการอาหารวา่ง อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์

เวยีร์ ,ไข่ปลาเซลมอน ,แชมเปญ ,วอ้ดกา้ ฯลฯ  ด้วย  
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น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั MOSKVA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมือง PUSHKIN“พุชก้ินห่างจากตัวเมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร ์ก ประมาณ 25 

กิโลเมตร พระราชวงัพระนางแคทเธอลีนCatherine Palace  สรา้งในปี ค.ศ.1717 เป็นพระราชวงัฤดู

รอ้นของซารต์ั้งช่ือตามพระนางแคลเธอลีนท่ี1 ซ่ึงป็นพระมเหสีของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช และขึ้ นครอง

ราชยอ์ยู่เป็นเวลา 2 ปี หลงัการส้ินพระชนมข์องพระเจา้ปีเตอร์และต่อมาก็ยกใหพ้ระธิดาอลิซาเบธ ในปี 

1741 มีการตกแต่งเพ่ิมเติม ท าใหพ้ระราชวงัดูหรูหรามากขึ้ น  ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีหอ้งพกัผ่อน 

50 หอ้ง อาทิ หอ้งโถงใหญ่ เป็นหอ้งท่ีสวยงาม ผลงานช้ินเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelliหน้าต่าง

ประดบัประดาดว้ยกระจก ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก  เดิมชมหอ้งอ าพนั(Amber) ซ่ึงเป็น

หอ้งท่ีมีความสวยงามท่ีสุดไมว่า่จะเป็นผนังหรือรูปภาพประดบัก็น า อ าพนัมาตกแต่งทั้งหมด หอ้งอาหาร

ค า่สีเขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นหอ้งท่ีมีลกัษณะเด่นดว้ยศิลปะแบบคลาสสิก 

 

วนัที่เจ็ด   เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ -  พระราชวงัพระนางแคทเธอลีน - มหาวิหารเซนตไ์อแซค 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านชม มหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’SCATHEDRAL) สรา้งในปี ค.ศ. 1712 

โดยมีโดมทองเป็นเอกลกัษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไมธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้บัการ

ปรบัปรุงเป็นโบสถหิ์น และถูกสรา้งใหม่อยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ีปรารถนาจะให้

วิหารแห่งน้ีเป็นวิหารท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก พระองคจึ์งทุ่มเททั้งก าลงัคนและก าลงัทรพัยอ์ย่าง

มหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ย

หินอ่อน และหินมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง  40 ปี ปัจจุบนัวิหารเซนตไ์อแซคไดร้บั

การยกยอ่งวา่เป็นวิหารทรงโดมท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก 

(กรณีโบสถ ์St. Isaac's Cathedral ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานท่ีอ่ืนเพ่ือใหเ้ขา้ชมแทน) 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านอ าลาจากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์เดินทางสู่สนามบิน 

17.10 น.         ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ 

โดยสายการบินเอมิเรตสเ์ที่ยวบินที่ EK176 

00.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์**แวะเปล่ียนเครื่อง** 

03.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK384 

12.15 น.       ถึงสนามบินสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

วนัที่แปด   ดูไบ – กรุงเทพฯ 
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เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1  ส ารองที่นัง่จา่ย 20,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3วนั)พรอ้มส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที่ 2 ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั 

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทางต า่กว่า 25 ท่าน*** 

กรณี 25 ท่าน+1หวัหนา้ทวัร ์ ออกเดินทางได ้ไม่ตอ้งเพ่ิมเงิน  

กรณี นอ้ยกว่า 20 ท่าน และตอ้งการออกเดินทางและมีหวัหนา้ทวัร ์เพ่ิมท่านละ 6,000บาท จากราคาทวัร ์

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ  า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ  านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ3 เตยีง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน า

ใหท้่านเปิดหอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง ตามที่สายสายการบินก าหนด(20 กก./ท่าน) 

กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง (Hand carry)น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน (7 กก./ท่าน) 

ค่าบรกิารรวม 

ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั(ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-ดูไบ -มอสโคว // เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-ดูไบ-กรุงเทพฯ 

อตัราค่าบริการ 

12 – 19 เม.ย. 60 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 65,888 บำท 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 63,888 บำท 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 64,888 บำท 

พกัเดียวเพิ่ม 6,500 บำท 
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ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ2 ท่าน) 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานที่ตา่งๆตามที่ระบุไวใ้นรายการ 

ค่าพาหนะในการน าเที่ยว ตลอดการเดินทาง 

ค่ารถไฟ SAPSAN EXSPRESS จาก MOSCOW–ST.PETER 

ค่าประกนัอุบตัเิหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาทวงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์าอาหารเป็นพิษเท่านั้นเง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบตัเิหตสุ  าหรบัเด็กที่มีอายุต  า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษทัประกนัฯ 

จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

ค่าบรกิารไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่ามินิบาร ์ค่าซกัรีด ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง,ค่าจดัท าเอกสารและค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนตา่งดา้ว 

ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกิดกว่าทางสายการบินก าหนด 

ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 

ค่าพนกังานขนกระเป๋า ณ โรงแรม 

รายการทวัรไ์ม่รวมค่าน ้าด่ืม(ไม่มีแจกระหว่างวนั) 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น 3USD +คนขบัรถทอ้งถิ่น 2USD+หวัหนา้ทวัรไ์ทย3USD //วนัละ 8USDตอ่วนั 

เงื่อนไขอื่นๆ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา เง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทวัร ์เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศหรือเหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของ 

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตฉุุกเฉินต่างๆ ข้ึนอยูณ่ 

หนา้งานนั้นๆ 
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บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ

หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาตหิรือ คนตา่งดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเครื่องและทรพัยส์ินของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไมว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพที่ใชป้ระกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ผูร้่วมเดินทางในคณะ ไม่ถึง 25 ท่าน 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางและมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตรา

ไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ //กรณี ถือหนงัสือเดินทางต่างชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลเ์ดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  า

การจองไวก้บัทางบริษทัฯกรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าวถา้เกิด

ขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

หลงัจากที่ท่านไดช้  าระมัดจ  าค่าทวัรเ์ขา้มาแลว้ ทางบริษทัถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไขที่ทาง

บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 

 


