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HILIGHT 

 เทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) 

เมอืงหลวงของประเทศมหาอ านาจ 

 เยอืนซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงศาสน

สถานทีส่ถานทีใ่หญท่ีสุ่ดและเกา่แก่

ทีสุ่ด 

 ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็น

การแสดงของสตัวแ์สนรู ้ 

 รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรอืแมน่ า้

แมน่ า้ใจกลางกรงุมอสโคว ์(Dinner 

Cruise by Radisson Blu)  

 น ัง่ High Speed Trains สูเ่มอืงเซ็นตปี์

เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) 

 ชมการแสดงในพระราชวงันโิคลสั 

(Nicholas Palace) 

 ชมิไขป่ลาคารเ์วยีร,์ ไขป่ลาเซลมอน, 

แชมเปญ, วอ้ดกา้           

 

 

 

 

The Russian Empire and 

Dinner Cruise 

[มอสโคว ์ซารก์อรส์ 

เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 

เดนิทาง : มถินุายน-ตลุาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 51,900.-  
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 ก าหนดการเดนิทาง 

 วนัที ่03-10 ม.ิย. 62  52,900.- 

 วนัที ่08-15 ก.ค. 62  56,900.- 

 วนัที ่07-14 ส.ค. 62  55,900.- 

 

 

 

 

 

 

   วนัที ่02-09, 16-23 ก.ย. 62                                                                                           52,900.- 

    วนัที ่01-08, 07-14, 14-21, 21-28 ต.ค. 62     51,900.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว – เนนิเขาสแปรโ์รว ์ ✈ ✈ O 
DELTA  

(Business Room) 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- 

สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค – ละครสตัว ์
O O O 

DELTA  

(Business Room) 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 

พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสั

แดง –โบสถเ์ซนตบ์าซลิ - รบัประทานอาหาร
ระหวา่งลอ่งเรอืแมน่ า้ 

O O   O 
DELTA  

(Business Room) 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
น ัง่รถไฟดว่นสูน่ครเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัฑ์

เฮอรม์เิทจ                              
O O O 

PARK INN 

PRIBALTIYSKAYA 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
ปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรนี –  
ชมการแสดงในพระราชวงันโิคลสั 

O O O 
PARK INN 

PRIBALTIYSKAYA 
หรอืเทยีบเทา่ 

7           
มหาวหิารเซนตไ์อแซค – ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล 

– ถนนเนฟสกี ้- Outlet - สนามบนิ 
  O       O   ✈ 

 

8 ดไูบ  - กรงุเทพฯ  ✈     ✈  ✈ 
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์

T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์  

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

04.45 น. ถงึสนามบนิดไูบ น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

09.35 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์ โดยสายการบนิอมิเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 133 

13.50 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ น าเดนิทาง

สูเ่นนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง

มอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ นอกจากนี้ยังมี

แผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถกูตัง้อยู่เป็นจ านวนมากทีท่่านสามารถเลอืกซือ้และตอ่รอง

ราคาไดด้ว้ย น าทา่นสูถ่นนอารบตั (Arbat street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. 

เป็นทัง้ย่านการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมีศลิปินมาน่ังวาด

รูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม DELTA (Business Room) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3  มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค 

- ละครสตัว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซา

กอร์สไดเ้ป็นที่ตัง้ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในครสิต์ศตวรรษที่ 14-

17  เป็นทีแ่สวงบุญทีศ่กัด ิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทาง

ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy Trinity 

Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟ

รสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบุญเซอรเ์จียสทีภ่ายในบรรจุกระดูกของ

ทา่น ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอ์สัสมัชญั 

(Assumption Cathedral) โบสถท์ีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งในสมัยพระ

เจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลยีนแบบมหาวหิารอัสสมัชญัทีจ่ตุรัสวหิารแห่งเคลม

ลนิ  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมัยพระ

เจา้ปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของ
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บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงมอสโคว ์น าเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(St. Saviour 

Cathedral) (หา้มถา่ยภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยี สรา้งข ึน้

เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็ก

ซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี น าทา่นชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอื

ไดว้่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่ง

ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมีจุดเร ิม่ตน้มาจากชว่ง แรกสดุทีส่ตา

ลนิ ข ึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานี

นัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คอืลกัษณะของงานศลิปะทีส่รา้งข ึน้เพื่อระลกึถงึ

คณุความดขีองวรีบุรุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาด

ประดบัลวดลายแบบโมเสก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี ่ไม่ควรพลาด 

เช่น สุนัข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก

นักแสดงมอือาชพี  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่ง

หลงัอกี 45 นาท ีจากนี้ยังมบีรกิารถา่ยรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละคร

สตัวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไม่มกีารแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม DELTA (Business Room) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง –โบสถเ์ซนตบ์าซลิ 

- รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรอืแมน่ า้ใจกลางกรงุมอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยู่อาศัยกว่า 1 

ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยุโรป น าทา่นเขา้สูภ่ายใน

รัว้พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจา้ซาร์ทุก

พระองค ์จนกระทัง่พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจุบัน

เป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสูจ่ัตุรัสวหิาร 

ถ่ายรูปกับโบสถอ์ัสสมัชญั โบสถอ์ันนันซเิอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอีวาน 

และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสัมชญั ซึง่เป็นโบสถท์ี่ส าคัญใชใ้นงานพธิีกรรมที่ส าคัญ เช่น 

พระสงัฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆงั สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหา

ราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆงัทีจ่ัตรุัสวหิารแห่งพระราชวังเครมลนิ แตท่ีน่ี่สงูกว่าชมบอ่น า้

ศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Chapel Over the Well)  ทีซ่มึข ึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จากนัน้ชมระฆังพระเจา้ซารรา้ง

ในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุในโลกเพื่อน าไปตดิบนหอ

ระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ี่มี

ความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่ังไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 

40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 

น าเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ

ของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี่ ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 ปัจจุบัน

เป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากครสิต์ศตวรรษที่ 14  ถงึช่วงตน้

ครสิตศ์ตวรรษที ่20 พพิธิภัณฑอ์าร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพพิธิภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพย์

สมบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบูรณ์แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ทีอ่ังกฤษ และ อหิร่าน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าชมจตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคัญ

ในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทาง

การเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้ใชจ้ัดงานในชว่งเทศกาล

ส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณ

โดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นทีต่ัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก่ วหิารเซนต์

บาซลิ (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่ีสสีนัสวยงามสดใส 

สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซา

วเิออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจาก

ทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดับ ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชม

หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมือง 

สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง น ้าหอม และ

ราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง ภายในมี

ศพเลนนินอนอยู่บนแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

ค า่ 

 

 น าทา่น สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รบัประทาน

อาหารระหวา่งลอ่งเรอืไปตามแมน่ า้ Moskva ดืม่ด ่ารบับรรยากาศแบบสบายๆ ชม

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆ ตลอดสองฝากฝั่ง

แมน่ า้เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่า่ประทบัใจ 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม DELTA (Business Room) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 น ัง่รถไฟดว่นสูน่ครเซ็นตปี์เตอรเ์บริก์ – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ                              

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพื่อน าท่านน่ังรถไฟดว่น High Speed Trains : Sapsan 

เดนิทางสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ โดยทัง้สองเมืองมีระยะทางห่างกันถงึ 650 กม.ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม. 40 นาท ี

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าชมความงดงามของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) ทีส่รา้งโดยพระเจา้ปี

เตอรม์หาราชเมื่อปี ค.ศ.1703 ไดร้ับฉายาว่า“ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ” น าชมความยิง่ใหญ่

ของพระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 

หอ้ง สถานทีแ่ห่งนี้เคยใชเ้ป็นทีร่ับรองการเสด็จเยอืนรัสเซยีของรัชกาลที ่5 ของไทยในการ

เจรญิสมัพันธไมตรไีทย-รัสเซยี  ปัจจุบันพระราชวังนี้ไดถู้กใชเ้ป็น เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอร ์

มเิทจ (Hermitage Museum) ทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ 

รวมทัง้ภาพเขียนของจติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี,่ ปีกัสโซ, แรมบรันด ,์ 

แวนโกะ๊ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุของโลกแห่งหนึง่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรนี – ชมการแสดงในพระราชวงันโิคลสั 

เชา้ 
 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางสู่เมอืงปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึง่เป็นที่ตัง้ของ พระราชวงัฤดูรอ้น เป

โตรดวาเรสต ์(Peterhof Palace) ทีส่รา้งข ึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอร ์  มหาราช พระ

ต าหนักทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังทีง่ดงามโดดเด่นดว้ยอุทยาน

น ้าพุทีพ่วยพุ่งมาจากรูปปั้นสทีองและทีต่า่งๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง 

ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่ว ิจ ิตรงดงามอลังการยิ่ง หอ้งหับต่างๆ ภายใน

พระราชวังประดับดว้ยทองค าอร่ามเรืองพรอ้มภาพเขียนทีส่วยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทาง

ประวัตศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิคา่ได ้ สว่นภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุแ์ละสวน

น ้าพุอันตระการตาสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสใ์นฝรั่งเศส (โดยปกตแิลว้ น า้พุใน

สวนจะไมเ่ปิดใหช้มในฤดหูนาว คอืระหวา่งชว่งเดอืนตลุาคม ถงึ พฤษภาคม) 

กลางวนั 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงTsarskoye Selo หรอื เมอืงพชุกิน้ (Pushkin) เมืองนี้เป็นทีป่ระทับใน

ฤดรูอ้นของราชวงศ ์และมเีหตกุารณ์ส าคัญเกดิข ึน้ในวันที ่2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นิ

โคลัสที ่ 2 พรอ้มสมาชกิในราชวงศถ์ูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏวิัตซิ ึง่กลายเป็น

ประวัตศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมอืงพุชกิน้และราชวงศโ์รมานอฟทีย่าวนานกว่า 200 ปี น าเขา้

ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วลิเลจ (Pushkin 

Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศลิปะแบบโรโคโค 

(Rococo) ตวัอาคารทาสฟ้ีาสดใส มหีลงัคารูปโดมสทีองสกุปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้ง
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หับต่างๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  ทีทุ่กท่านจะตอ้งประทับใจ 

อสิระใหท้า่นเดนิชมสวนอันร่มรืน่งดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมืองไดต้าม

อัธยาศยั 

ค า่ 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้ชมการแสดงศลิปะพืน้เมอืงของชาวรสัเซยี ในพระราชวังนโิคลสั (Nicholas Palace)  

ทีม่ชี ือ่เสยีงในการแสดง การเตน้ร า การรอ้งเพลง การแตง่กายชดุประจ าชาต ิ ตามเผ่าตา่งๆ 

ซึง่ทา่นจะสนุกสนาน และประทบัใจ ซึง่ในชว่งพักการแสดงมบีรกิารอาหารว่าง อาทเิชน่ ไข่

ปลาคารเ์วยีร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, วอ้ดกา้ เป็นตน้ 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 มหาวหิารเซนตไ์อแซค – ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล – ถนนเนฟสกี ้- Outlet - 

สนามบนิ 

เชา้ 
 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นมหาวหิารที่

สวยงามทีส่ดุ และใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมรีูปภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูป

เขยีนไอคอน โบสถ ์

ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนี้เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงอย่างมาก เนื่องจากครัง้หนึง่ตวัเมอืงถกูถลม่ดว้ย

ระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แตม่หาวหิารเซ็นตไ์อแซคแห่งนี้ จากนัน้

น าเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึง่ในอดตีเคยใช ้

เป็นทีค่มุขงันักโทษทางการเมอืงเป็นป้อมปราการทีส่รา้งข ึน้พรอ้มๆ กบันครเซ็นตปี์เตอร์

สเบริก์ ปัจจบุันใชเ้ป็นสสุานทีเ่ก็บพระศพของสมาชกิในราชวงศโ์รมานอฟทกุพระองค ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นถา่ยรูปคูก่บัโบสถห์ยดเลอืด (Church of Christ’s Resurrection) ทีส่รา้ง

ข ึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 

ทรงสรา้งเพื่อ เป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา  น าท่านช็อป ป้ิงที่ถนนเนฟสกี้ (Nevsky 

Prospekt) โดยชือ่ถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนนย่านการคา้สายหลักในเซนท์

ปีเตอรเ์บริก์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิเป็นของทีร่ะลกึ น าทา่นเดนิทางสู ่Outlet 

Village Pulkovo ใหเ้วลาท่านอสิระเลือกซื้อสนิคา้มากมาย อาท ิเช่น ADIDAS, 

MICHAEL KORS ,BOSS, UNDER ARMOUR ,FURLA, GUESS, NEW BALANCE 

,LACOSTE, NIKE, PUMA, TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN  , LEVI'S, 

SAMSONITE ฯลฯ 

18.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่ EK 176 

** คณะเดนิทาง ต ัง้แตว่นัที ่21 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 23.45 น. 

และถงึดไูบ เวลา 06.55 น. **  
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วนัที ่8 ดไูบ - กรงุเทพ 

06.55 น. ถงึสนามบนิดไูบ น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่ 

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

** คณะเดนิทาง ต ัง้แตว่นัที ่21 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.30 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.40 น. ** 

19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

************************************************************ 

โปรแกรม : The Russian Empire and Dinner Cruise 

[มอสโคว ์- ซารก์อรส์ - เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 8 วนั 5 คนื     

โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

03-10 ม.ิย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,900.- 6,900.- 

08-15 ก.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 32,900.- 6,900.- 

07-14 ส.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 32,900.- 6,900.- 

02-09 ก.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,900.- 6,900.- 

16-23 ก.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 32,900.- 6,900.- 

01-08 ต.ค. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,900.- 4,900.- 

07-14 ต.ค. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,900.- 4,900.- 

14-21 ต.ค. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,900.- 4,900.- 

21-28 ต.ค. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 51,900.- 31,900.- 4,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วัน

นับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ คา่ใชจ้่าย

ทีเ่กดิข ึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (36 ยูเอสดอลลา่ร)์ 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยูเอสดอลลา่ร)์ 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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5.   บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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