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วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค 
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02.00 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 371 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

 

 

 

 

 

 

05.50 น.  เดินทางถึง สนามบินดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.15 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ประเทศสหรัฐพนัธรัฐรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 175 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

14.30 น.  เดินทางถึง เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  น าทา่นเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางความเจริญท่ีเกา่แกท่ี่สุด 

ไดร้ับการขนานนามวา่ “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองท่ีแสนสวยงาม มีความเจริญทางดา้นวฒันธรรม 

เป็นศูนยก์ลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรน ้าเอกของทวีป

ยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุบนัเมืองน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัอยา่งแพร่หลาย

ทัว่โลกวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามและรุ่มรวยดว้ยศิลปวฒันธรรมดุจดงั

ราชินีแห่งยุโรปเหนือ จากนั้นน าทา่นชม มหาวิหารเซนตไ์อ

แซค ไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด ตน้แบบของท่ีท าการ

รัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญเ่ป็นท่ี 3 

รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม และมหาวิหารเซนต์

ปอลท่ีกรุงลอนดอน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั   

วนัท่ีสาม  พระราชวงัฤดหูนาว-โบสถห์ยดเลือด-โบสถค์าซาน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชม พระราชวงัฤดูหนาว ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีมีช่ือเสียงมาก

สรา้งในสมยัของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงชาวอิตาเลียนกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อก

โคโคท่ีสรา้งพระราชวงัใหเ้ป็นสญัลกัษณข์องความย่ิงใหญข่องพระเจา้ซาร์ และความรุ่งโรจน์ของจกัรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบนั

เปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญท่ี่สุดของรัสเซียท่ีเปิดใหค้นทัว่ไปเขา้ชมไดจ้ดัแสดงส่ิงของตา่งๆ ท่ีทรงคุณคา่เกือบ 

3 ลา้นช้ิน และเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญท่ี่สุดของประเทศอีกดว้ย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชม โบสถห์ยดเลือด สรา้งข้ึนบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2       

ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างโบสถข้ึ์นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แดพ่ระบิดา สถาปัตยกรรม                  
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มีลกัษณะคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลท่ีกรุงมอสโคว์ ซ่ึง โบสถห์ยดเลือดนั้นตัง้อยูบ่น ถนนเนฟสก้ี ถนนประวติัศาสตร์

ศูนยก์ลางของนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร มีการตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษท่ี  18-

20  ท่ีเรียงรายอยูส่องขา้งทาง ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกัของเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ซ่ึงเป็นทัง้ยา่นการคา้ ยา่นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีต ัง้

ของพระราชวงั โรงละคร โรงแรม และสถานที่ ทอ่งเท่ียวที่ ส าคญัอีกมากมาย น าทา่นแวะถา่ยรูป โบสถค์าซาน ถูกสรา้งข้ึน

ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ตรงกบัชว่งปี ค.ศ. 1708 ซ่ึงแตเ่ดิมนั้นจดัไดเ้พียงวา่เป็นโบสถเ์ล็กๆ เทา่นั้น โดยภายในมีรูป

ไอคอนและพระแมม่าเรีย (Our Lady Of Kazan) ท่ีวาดข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงตรงกบัสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 ในชว่งท่ี

กรุงมอสโกกอ่ตัง้เป็นเมืองหลวง โดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราชไดมี้พระราชด ารัสใหน้ ารูปไอคอนและพระแมม่าเรียนมาไวท่ี้น่ี 

ตอ่มาในสมยัการปกครองของพระเจา้ปอลดท่ี์ 1 ในปี ค.ศ. 1800 ไดท้  าการสรา้งวิหารใหมใ่หเ้ป็นวิหารท่ีใหญข้ึ่น และ

สวยงามกวา่เดิมเน่ืองจากท่ีว่าหลงัจากท่ีพระองคเ์สด็จประพาส ณ กรุงโรมท่ีอิตาลีแลว้พระองคท์รงเกิดความประทบัใจ ใน

รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี พระองคจึ์งไดน้ ารูปแบบดงักลา่วนั้นมาผสมผสานในการกอ่สรา้งมหาวิหารหลงัใหมน้ี่ 

และสรา้งเสร็จสมบูรณเ์ม่ือปี ค.ศ. 1811 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี  ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – พิพิธภณัฑส์ตัวส์ตาฟ - กาล่าดินเนอร ์พรอ้มการแสดงพ้ืนเมือง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล   (Peter and Paul Fortress

) ตัง้อยูท่ี่เมืองเซนตปี์เตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย เป็นจุดก าเนิด

ของนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ใชช่ื้อของนักบุญปีเตอร์และนักบุญ

ปอล 2 สาวกของพระผูเ้ป็นเจา้ สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 1703 เป็นสถาปัตยกรรม      แบบบา

โรก มีจุดมุง่หมายเพ่ือเอาไวป้้องกนัของทหารสวีเดน แตเ่ม่ือป้อม

เสร็จก็ไมไ่ดใ้ชง้าน เน่ืองจากทหารสวีเดนไมไ่ดรุ้กรานอีกเลย เคย

ใชเ้ป็นท่ีคุมขงั ซาร์เรวิช อเล็กซิส ( Tsarevich Alexis ) โอรส

องคโ์ตของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ซ่ึงมีความคิดไมล่งลอยกบัพระ

ราชบิดาจึงถูกลงทณัฑแ์ละส้ิพระชนมท่ี์น่ี ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์

ประวติัศาสตร์ ในบริเวณป้อมมีหอระฆงัซ่ึงเป็นส่ิงปลูกสรา้งท่ีสูงท่ีสุดของเซนตปี์ เตอร์สเบิร์ก สูง 122.5 เมตร มีวิหาร

ศกัด์ิสิทธ์ิ ภายในมีพระศพของกษตัริยแ์หง่รัสเซียพระองคแ์รกที่ ฝงัอยูท่ี่น่ีคือพระเจา้ปีเตอร์มหาราชรวมทัง้มีหลุม          ฝัง
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พระศพของราชวงศโ์รมานอฟหลายพระองคโ์ดยเฉพาะ กษัตริยโ์รมานอฟยุคสุดทา้ยคือพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2             ท่ี

ถูกสงัหารทัง้ครอบครัว โลงสว่นใหญเ่ป็นโลงหินออ่นสีขาวแตมี่อยู ่2 โลงท่ีเป็นหินออ่นสีเขียวและสีแดง เป็นโลงศพของพระ

เจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 กบัพระนางมารี อเล็กซานดรอฟนา เจา้หญิงจากเยอรมนั พระมเหสี  หลงัจากการสวรรคตของ

พระเจา้ปีเตอร์มหาราช ตวัโบสถไ์ดเ้ปล่ียนเป็นท่ีเก็บพระศพของพระองคแ์ละองคต์อ่ๆ มา รวมทัง้พระเจา้ซาร์นิโลลสัท่ี 2 ซ่ึง

เป็นพระเจา้ซาร์องค์สุดทา้ยแห่งราชวงคโ์รมานอฟ และครอบครัว ซ่ึงเพ่ิงอ ัญเ ชิญพระศพมาไวเ้ม่ือปี ค.ศ. 1998 

ประกอบดว้ยพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2พระนางอะเล็กซานดรา้ พระธิดา 3 พระองค ์คือ โอลกา้ ทาเทียน่า อนาสตาเซีย สว่นท่ี

ไมพ่บคือ พระธิดามาเรีย และพระโอรสอเล็กซิส 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมพิพิธภณัฑส์ตัวส์ตาฟ เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวแ์ห่งแรกของประเทศรัสเซีย

และมีขนาดใหญท่ี่สุด สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1714 สมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช พระองคท์รงสนพระทยัในการศึกษาธรรมชาติ

วิทยา จึงทรงสะสมมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1699 ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศที่ พระองคท์รงเสร็จประพาสท าการเปิดใหป้ระชาชน

เขา้ชมไดใ้นปี ค.ศ. 1838 ปัจจุบนัมีสตัวส์ตาฟท่ีเก็บสะสมไวจ้ านวนมาก เชน่ นก ปลา แมลง ซ่ึงมีมากกวา่ 50 ลา้นชนิด  

จากทัว่ทุกทวีป อีกทัง้ยงัมีชา้งแมมมอธที่ สภาพสมบูรณท่ี์สุดอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค ่า กาล่าดินเนอร ์ภายในพระราชวงันิโคลสั เพ่ือชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวรสัเซีย ทา่นจะได ้

สมัผสักบัเสียงดนตรีและการรอ้งเพลง พรอ้มการเตน้ระบ าท่ีสนุกสนานในแบบชนพ้ืนเมืองของรัสเซีย ชว่งพกัคร่ึงการแสดง  

เชิญทุกท่านล้ิมรสไข่ปลาคารเ์วียร ์พรอ้มจิบแชมเปญและวอ้ดกา้ น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบั

เดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้  พระราชวงัแคทเธอรีน หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – สนามบิน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่า

เดินทางสู่ หมู่บา้นพระเจา้ซาร์ หรือหมูบ่า้นปุชก้ิน  สถานท่ี

ประทบัและพกัอาศยัของเจา้นายชัน้สูง ไมว่า่จะเป็น “อเล็กซาน

เดอร์ ปุชก้ิน” ยอดกวีเอกรัสเซีย น าทา่นชมพระราชวงัแคทเธอ

รีน ท่ีสวยงามแหง่หน่ึงในรัสเซีย มีหอ้งตา่งๆ ใหช้มนับรอ้ย แตทุ่ก

ทา่นตอ้งไมพ่ลาดชมหอ้งอ าพนั                 (แอมเบอร์รูม) เป็น

สุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อนัประมาณค่ามิไดท่ี้ช่าง
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เยอรมนัสรา้งใหแ้กป่ราสาทของกษัตริยฟ์รีดริชท่ี 1 แห่ง ปรัสเซีย ประกอบดว้ยแผน่ไมโ้อ๊กขนาดใหญห่กช้ินเน้ือท่ี 100 

ตารางเมตร ประดบัอ าพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณีมีคา่จากอิตาลี หอ้งอ าพนัถูกสรา้งข้ึนใหมใ่นชว่ง 20 

ปีท่ีผา่นมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่ห ์( ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีนได ้

ทางบริษัทฯ ขอน าทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรควาเรสต ์หรือพระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ ซ่ึงสรา้งข้ึนในสมยัพระเจา้ปี

เตอร์มหาราชดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทองต่ืนตากบัประติมากรรมท่ีวิจิตรพิสดารและอลงัการย่ิงภายในพระราชวงัส่วน

ภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนน ้าพุอนัตระการตาอิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึกตาม

อธัยาศยั )  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

16.35 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 176 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.45 น.  เดินทางถึง สนามบินดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

วนัท่ีหก ดไูบ – กรุงเทพฯ 

03.05 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 376  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ  
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กอายุต า่กว่า 

12ปี (ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียว 

กมุภาพนัธ ์

2560 
28 ก.พ. – 5 มี.ค.  39,900 37,900 6,000 

มีนาคม 

2560 

15 – 20  

30 มี.ค. – 4 เม.ย.  
39,900 37,900 6,000 

เมษายน 

2560 

12 – 17 เม.ย.  49,900 47,900 6,000 

19-24  

27 เม.ย. – 2 พ.ค.  
39,900 37,900 6,000 
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อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

 คา่ที่ พกั (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (20 ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 4 วนั) 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  EK003 RUS ST PERER 6D APR17-EK-W35 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 


