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วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูม ิ 

22.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง      สนามบินสุวรรณภูม ิ– ดูไบ – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค 

02.00 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 371 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
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05.50 น.  เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  ประเทศสหรัฐพนัธรัฐรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 175 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

14.30 น.  เดินทางถึง เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบิร ์ก  น าทา่นเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ซึ่ งเป็นจุดศูนย ์กลางความเจริญที่ เก ่าแก่ที่ สุด 

ไดร้ับการขนานนามวา่ “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองที่ แสนสวยงาม มีความเจริญทางดา้นวฒันธรรม 

เป็นศูนยก์ลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรน ้าเอกของทวีป

ยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุบนัเมืองน้ีเป็นที่ รูจ้กักนัอย ่างแพร่หลาย

ท ั่วโลกวา่เป็นเมืองที่ สวยงามและรุ่มรวยดว้ยศิลปวฒันธรรมดุจด ัง

ราชินีแห่งยุโรปเหนือ จากนั้นน าทา่นชม มหาวิหารเซนตไ์อ

แซค ไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารที่ สวยงามที่ สุด ตน้แบบของที่ ท  าการ

รัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญเ่ป็นที่  3 

รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ กรุงโรม และมหาวิหารเซนต์

ปอลที่ กรุงลอนดอน 

ค  ่า บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่ พกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั   

วนัท่ีสาม  พระราชวงัฤดูหนาว-โบสถห์ยดเลือด-โบสถค์าซาน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชม พระราชวงัฤดูหนาว ซึ่ งเป็นพระราชวงัที่ มีช่ือเสียงมาก

สรา้งในสมยัของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกที่ มีช่ือเสียงชาวอิตาเลียนก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อก

โคโคที่ สรา้งพระราชวังใหเ้ป็นสัญลกัษณ์ของความยิ่ งใหญ ่ของพระเจา้ซาร์ และความรุ่งโรจน์ของจกัรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบัน

เปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์ซึ่ งเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ ใหญท่ี่ สุดของรัสเซียที่ เปิดใหค้นท ั่วไปเขา้ชมไดจ้ดัแสดงส่ิงของตา่งๆ ที่ ทรงคุณคา่เกือบ 

3 ลา้นช้ิน และเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ ใหญท่ี่ สุดของประเทศอีกดว้ย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าท ่านชม โบสถห์ยดเลือด สรา้งข้ึนบนบริเวณที่ พระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่  2       

ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่  3 ทรงสร ้างโบสถข้ึ์นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แด ่พระบิดา สถาปัตยกรรม                  

มีลักษณะคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลที่ กรุงมอสโคว์ ซึ่ ง โบสถ ์หยดเลือดนั้นตั้งอยู ่บน ถนนเนฟสก้ี ถนนประวติัศาสตร์

ศูนยก์ลางของนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร มีการตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษที่   18 -

20  ที่ เรียงรายอยูส่องขา้งทาง ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกัของเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ซึ่ งเป็นท ัง้ยา่นการคา้ ยา่นที่ อยูอ่าศยั ที่ ต ัง้

ของพระราชวงั โรงละคร โรงแรม และสถานที่ ทอ่งเที่ ยวที่ ส าคญัอีกมากมาย น าทา่นแวะถา่ยรูป โบสถค์าซาน ถูกสรา้งข้ึน
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ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ตรงกบัชว่งปี ค.ศ. 1708 ซึ่ งแตเ่ดิมนั้นจดัไดเ้พียงวา่เป็นโบสถเ์ล็กๆ เทา่นั้น โดยภายในมีรูป

ไอคอนและพระแมม่าเรีย (Our Lady Of Kazan) ที่ วาดข้ึนในสมยัศตวรรษที่  16 ซึ่ งตรงกบัสมยัพระเจา้อีวานที่  4 ในชว่งที่

กรุงมอสโกกอ่ตัง้เป็นเมืองหลวง โดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราชไดมี้พระราชด  ารัสใหน้ า รูปไอคอนและพระแมม่าเรียนมาไวท้ี่ น่ี  

ตอ่มาในสมัยการปกครองของพระเจา้ปอลด ์ที่  1 ในปี ค.ศ. 1800 ไดท้  าการสรา้งวิหารใหม่ใหเ้ป็นวิหารที่ ใหญ ่ข้ึน และ

สวยงามกวา่เดิมเน่ืองจากที่ วา่หลงัจากที่ พระองคเ์สด็จประพาส ณ กรุงโรมที่ อิตาลีแลว้พระองค ์ทรงเกิดความประทบัใจ ใน

รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี พระองคจ์ึงไดน้ ารูปแบบดงักลา่วนั้นมาผสมผสานในการกอ่สรา้งมหาวิหารหลงัใหมน้ี่ 

และสรา้งเสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ. 1811 

ค  ่า บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ที่ พกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี  ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – พิพิธภณัฑส์ตัวส์ตาฟ - กาล่าดินเนอร ์พรอ้มการแสดงพื้นเมอืง 

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

) ตัง้อยูท่ี่ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย เป็นจุดก า เนิด

ของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใชช่ื้อของนักบุญปีเตอร์และนักบุญ

ปอล 2 สาวกของพระผูเ้ป็นเจา้ สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอร์ 

มหาราช เม่ือวันที่  27 พฤษภาคม 1703 เป็นสถาปัตยกรรม      

แบบบาโรก มีจุดมุง่หมายเพ่ือเอาไวป้้องกันของทหารสวีเดน แต่

เม่ือป้อมเสร็จก็ไมไ่ดใ้ชง้าน เน่ืองจากทหารสวีเดนไมไ่ดรุ้กรานอีก

เลย เคยใชเ้ป็นที่ คุมขงั ซาร์เรวิช อเล็กซิส ( Tsarevich Alexis ) 

โอรสองค ์โตของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ซึ่ งมีความคิดไมล่งลอย

กบัพระราชบิดาจึงถูกลงท ัณฑ์และส้ินพระชนม์ที่ น่ี  ปัจจุบนัเป็น

พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ ในบริเวณป้อมมีหอระฆงัซึ่ งเป็นส่ิงปลูกสรา้งที่ สูงที่ สุดของเซนตปี์ เตอร์สเบิร์ก สูง 122.5 เมตร มี

วิหารศ ักดิ์ สิท ธ์ิ ภายในมีพรศพของกษัตริย ์แห่งรัสเซียพระองคแ์รกที่ ฝงัอยูท่ี่ น่ีคือพระเจา้ปีเตอร์มหาราชรวม ท ัง้มีหลุม          

ฝงัพระศพของราชวงศ ์โรมานอฟหลายพระองค ์โดยเฉพาะ กษัตริย ์โรมานอฟยุคสุดทา้ยคือพระเจา้ซาร์นิโคลัสที่  2              

ที่ ถูกสังหารท ั้งครอบครัว โลงส่วนใหญ่เป็นโลงหินอ่อนสีขาวแตมี่อยู ่ 2 โลงที่ เป็นหินออ่นสีเขียวและสีแดง เป็นโลงศพของ

พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่  2 กบัพระนางมารี อเล็กซานดรอฟนา เจา้หญิงจากเยอรมนั พระมเหสี   หลงัจากการสวรรคต

ของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ตวัโบสถไ์ดเ้ปล่ียนเป็นที่ เก็บพระศพของพระองคแ์ละองคต์อ่ๆ มา รวมท ัง้พระเจา้ซาร์นิโลลสัที่  2 

ซึ่ งเป็นพระเจา้ซาร์องค ์สุดทา้ยแห่งราชวงค ์โรมานอฟ และครอบครัว ซึ่ งเพ่ิงอญัเชิญพระศพมาไวเ้ ม่ือปี ค.ศ. 1998 
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ประกอบดว้ยพระเจา้ซาร์นิโคลสัที่  2พระนางอะเล็กซานดรา้ พระธิดา 3 พระองค ์คือ โอลกา้ ทาเทียน่า อนาสตาเซีย ส่วนที่

ไมพ่บคือ พระธิดามาเรีย และพระโอรสอเล็กซิส 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  น าทา่นชมพิพิธภณัฑส์ตัวส์ตาฟ เป็นพิพิธภณัฑส์ัตวแ์ห่งแรกของประเทศรัสเซีย

และมีขนาดใหญท่ี่ สุด สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1714 สมยัพระเจา้ ปีเตอร์มหาราช พระองค ์ทรงสนพระทยัในการศึกษาธรรมชาติ

วิทยา จึงทรงสะสมมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1699 ท ัง้ในประเทศและตา่งประเทศที่ พระองคท์รงเสร็จประพาสท  าการเปิดใหป้ระชาชน

เขา้ชมไดใ้นปี ค.ศ. 1838 ปัจจุบนัมีสัตวส์ตาฟที่ เก็บสะสมไวจ้  านวนมาก เชน่ นก ปลา แมลง ซึ่ งมีมากกวา่ 50 ลา้นชนิด  

จากท ั่วทุกทวีป อีกท ัง้ยงัมีชา้งแมมมอธที่ สภาพสมบูรณ์ที่ สุดอีกดว้ย  

ค  ่า บริการอาหารค  ่า กาล่าดินเนอร ์ภายในพระราชวงันิโคลสั เพ่ือชมการแสดงพื้นเมอืงของชาวรสัเซีย ทา่นจะได ้

สัมผสักบัเสียงดนตรีและการรอ้งเพลง พรอ้มการเตน้ระบ าที่ สนุกสนานในแบบชนพ้ืนเมืองของรัสเซีย ชว่งพักคร่ึงการแสดง  

เชิญทุกท่านลิ้มรสไข่ปลาคารเ์วียร ์พรอ้มจิบแชมเปญและวอ้ดกา้ น าทา่นสู่ที่ พกั ณ Park Inn Hotel หรือระด ับ

เดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้  พระราชวงัแคทเธอรีน – สนามบิน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่ เดินทางสู่ หมูบ่้านพระเจา้ซาร ์หรือหมูบ่า้นปุชกิ้น  สถานที่

ประทบัและพักอาศยัของเจา้นายชัน้สูง ไมว่า่จะ

เป็น “อเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น” ยอดกวีเอกรัสเซีย 

น าท ่านชมพระราชวงัแคทเธอรีน ที่ สวยงาม

แห่งหน่ึงในรัสเซีย มีหอ้งตา่งๆ ใหช้มนับรอ้ย แต่

ทุ ก ท ่ า น ต ้ อ ง ไ ม่ พ ล า ด ช ม ห ้ อ ง อ า พั น                 

(แอมเบอร์รูม) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่  

18 อนัประมาณคา่มิไดท้ี่ ชา่งเยอรมนัสรา้งใหแ้ก่

ปราสาทของกษัตริยฟ์รีดริชที่  1 แห่ง ปรัสเซีย 

ประกอบดว้ยแผน่ไมโ้อ๊กขนาดใหญห่กช้ินเน้ือที่  

100 ตารางเมตร ประด ับอ าพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณีมีคา่จากอิตาลี หอ้งอ าพนัถูกสรา้งข้ึนใหม่

ในชว่ง 20 ปีที่ ผา่นมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่ห์ (ในกรณีที่ ไมส่ามารถเขา้ชมพระราชวงัแคท

เธอรีนได ้ทางบริษัทฯ ขอน าทา่นชม พระราชวงัพาฟลอฟส ์ตัง้อยูส่วนขนาดใหญซ่ึ่ งสรา้งโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช 

เพ่ือใหก้ ับพระราชบุตรพอล โดยใชช้า่งที่ พระองคท์รงโปรดที่ สุด คือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการ



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   Russia St Petersburg-DEC-6D-EK-W35 
กอ่สร ้าง แตต่่อมาพระเจา้พอล ทรงให ้ Brenna ช่างอิตาเลียนที่ พระองคโ์ปรดปราน เน่ืองจากพระองค ์และพระราชินี

ตอ้งการศิลปะแบบฝรั่ งเศสมากกวา่อิตาลีอ ันเป็นงานที่ พระราชมารดาโปรด ท  าใหค้าเมอร์รอนงอนไปพกัใหญ่และกลบัมา

ท  างานตอ่หลงัจากพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่  1 ข้ึนครองราชย ์ทรงเสด็จมาพ านักที่ พระราชวงัน้ีตวัพระราชวังประดบัดว้ยของ

เกา่ด ัง้เดิมที่ ถูกเก็บใหร้อดพน้จากกท  าลายเม่ือคราวสงครามโลก)  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน 

16.35 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 176 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.45 น.  เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

วนัท่ีหก ดูไบ – กรุงเทพฯ 

03.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 376  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 

อตัราค่าบริการ  

 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมเิรตส ์ (EK) 

 คา่ที่ พกั (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามที่ ระบุในรายการ  

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็ก 

(ไม่ใชเ้ตียง) 
พักเด่ียว 

ธนัวาคม 3-8 / 7-12 39,900 37,900 6,000 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   Russia St Petersburg-DEC-6D-EK-W35 
อตัราน้ีไมร่วม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน  

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

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

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

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

2. ช าระยอดท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 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. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถ่ึง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไมร่ับผดิชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 

 


