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Discovery Russia 8 D 5 N 
มอสโก – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 8 วนั 

จตัรุสัแดง – พระราชวงัเครมลิน– สแปรโ์รวฮิ์ลล ์- รสัเซียนเซอรค์สั 
 พระราชวงัฤดหูนาว – พระราชวงัฤดรู้อน – กาล่าดินเนอร ์

พิเศษ! นอนรถไฟชัน้ First Class ทานกาล่าดินเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั 
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อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
พกัเดีย่วบนรถไฟ เพิม่ท่านละ 3,000 บาท 

 
วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู  
22.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชื่อพรอ้มรบิบิน้ใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 
 
 
วนัท่ีสอง สวุรรณภมิู - ดไูบ – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร – ถนนอารบทั 
02.00 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
06.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง  

วนัเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 

18-25 /22-29 พ.ค. 62 
28 พ.ค. – 4 มิ.ย. / 26 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62 

29 พ.ค. – 5 มิ.ย. 62  

49,900 

พฤษภาคม 15-22 พ.ค. 62 52,900 

มิถนุายน – กรกฎาคม 
11-18 มิ.ย. 

25 มิ.ย. – 2 ก.ค. / 2 – 9 ก.ค. 
49,900 

กรกฎาคม 9-16 / 12-19 / 23-30 / 24-31 ก.ค. 
 
 

54,900 
สิงหาคม 6-13 / 10-17 ส.ค. 

กนัยายน 
4-11 / 10-17 / 18-25 ก.ย. 

24 ก.ย.- 1 ต.ค. 

 
 

49,900 
ตลุาคม 4-11 / 12-19 / 19-26 ต.ค. 

ตลุาคม 1-8 / 8-15 / 11-18 / 15-22 / 22-29 52,900 
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10.00 น. เดนิทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 133 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
14.20 น.    เดนิทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบร้อยแล้ว ออก

เดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of 
Christ the Saviour) ที่สร้างขึน้โดย “พระเจ้าซาร์อเล็ก
ซานเดอรท์ี ่1” ในปี 1839 และกด็ าเนินการสรา้งกนันานถึง 
45 ปีสวยงามอลงัการตัง้แต่แรกเหน็ ตวัอาคารสขีาวสะอาด 
ตดักันด้วยยอดโดมสีทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและ
ถวายแด่พระผู้เ ป็นเจ้าหลังจากที่ร ัสเซียรอดพ้นจาก
สงครามนโปเลยีนแห่งฝรัง่เศสมาได ้อสิระใหท้่านถ่ายภาพ
ดา้นนอก จากนัน้เดนิเที่ยวชม ถนนอารบทั ย่านถนนคน
เดนิทีจ่ะมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร ในยา่นนี้เราจะไดเ้หน็ศลิปินพรอ้มงานศลิปะสวยๆ มากมายใหช้ม
และเลอืกซือ้ และของทีร่ะลกึหลากหลายแบบกม็ใีหเ้ช่นกนั  

        เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑ์อารเ์มอรร์ี่ – โบสถอ์สัสมัชญั – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์– หอระฆงัพระ

เจ้าอีวาน – สแปรโ์รวฮิ์ลล ์– รสัเซียนเซอรค์สั 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสญัลกัษณ์และเป็น
หน้าเป็นตาของรสัเซยีมายาวนาน ทีส่รา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้อวีานที ่3 ยิง่ใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด 
พระราชวงัเครมลนิเป็นแหล่งสถาปตัยกรรมทีส่วยงามและยนือายมุายาวนานกว่า 850 ปี มบีทบาทในหลาย
ยุคของรสัเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจ านวนห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อม
ปราการที่มคีวามยาวประมาณ 2,235 เมตรส าหรบัสงัเกตการณ์ ภายหลงัปรบัเปลี่ยนให้เป็นที่ท าการของ
รฐับาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้ทีบ่รเิวณดา้นนอกจะม ีปืนใหญ่พระเจ้า
ซาร ์ปืนใหญ่ทีไ่ดร้บัการบนัทกึลงกนิเนสบุ๊ควา่มปีากกระบอกใหญ่ทีสุ่ดในโลก ซึง่สรา้งขึน้ในปี 1586 เพื่อขม่
ขวญัศตัรแูละเพื่อใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกสมชื่อ ดา้นนอกมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 120 เซนตเิมตร ตวั
ปืนยาว 5.34 เมตร มนี ้าหนกัรวมถงึ 40 ตนั และยงัมรีะฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกชื่อวา่ ระฆงัพระเจ้าซาร ์อยูบ่น
หอคอยพระเจา้อวีานทีส่งู 81 เมตร ระฆงัใบนี้จงึถกูสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่มาก น ้าหนกัรวมมากถงึ 200 ตนั แต่
ทีเ่หน็มุมหนึ่งมชีิน้ส่วนของระฆงัแตกออกมา ซึง่กม็นี ้าหนกัมากถงึ 11.5 ตนั ภายในบรเิวณพระราชวงัเครม
ลนิเราจะได้เห็น โบสถ์อสัสมัชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศกัดิส์ ิทธิ ์ด้วยการเป็น
สถานทีจ่ดัพธิรีาชาภเิษกของกษตัรยิข์องรสัเซยีทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถ์ม ี5 ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ดา้น 
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นอกและดา้นใน ยิง่ดา้นในนัน้มภีาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูด่ว้ย สวยงามมากจรงิๆ แน่นอนว่าคณะเราก็
ไม่พลาดที่จะเขา้ชม พิพิธภณัฑ์อารเ์มอรร์ี่ หนึ่งในพพิธิภณัฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว ์ที่เก็บรวบรวม
สมบตัลิ ้าค่าต่างๆ ไม่วา่จะเป็นอญัมณี เครื่องประดบั อาวธุ และงานศลิปะชัน้น ามากมาย 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางต่อสู่จุดชมววิเมอืงทีส่วยงามทีสุ่ดในมอสโก สแปรโ์รว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรอือกีชื่อคอื เลนิน

ฮิลส ์เนื่องจากเป็นท าเลทีม่องเหน็ทศันียภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็นมุมทีเ่ลนินชื่นชอบมาก จงึเลอืกจุด
นี้เป็นทีต่ ัง้ของบา้นพกัส่วนตวั ปจัจุบนันอกจากจะเปิดรบันักท่องเที่ยวขึน้มาชมววิจุดเดยีวกบัเลนินในอดตี
แลว้ ยงัเป็นทีน่ิยมในการใชเ้ป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยีอกีดว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 ชมการแสดง รสัเซียนเซอร์คสั ละครสตัวข์ึน้ชื่อของรสัเซยีที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของสตัวต่์างๆ 

กายกรรมและมายากล ทีท่ ัง้สนุกและตื่นตาเป็นโชวท์ีพ่ลาดไม่ได ้
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  สถานีรถไฟใต้ดิน – จตัรุสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร ์– ห้างกมุ – ล่องเรือ 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จุดหมายแรกของวนันี้คอื สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมอืนไม่ใช่สถานที่

ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนัง่ดูซกัครัง้ แต่ก่อนเคยเป็น
สถานทีห่ลบภยัจากกองก าลงัทหารนาซใีนช่วงสงครามครัง้ที ่2 หากนบัรวมความยาวของเส้นทางเดนิรถไฟ
ใตด้นิทัว่มอสโกจะมคีวามยาวถึง 260 กโิลเมตร และที่ สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็
โดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และกม็ภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ ัว่ทัง้สถานี พร้อมขอบ
เพดานอาคารโคง้สวยงามทีอ่ลงัการยิง่ใหญ่ดว้ยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี 
มเีสาหนิอ่อน งานจติรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทุกซอกทุกมุม 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แลว้มุ่งหน้าสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) จตุัรสัที่สวยงามที่สุด

ในโลกเพราะสรา้งดว้ยการน าหนิแกรนิตและหนิอ่อนจ านวนนับล้าน
ชิน้ตอกฝงัลงบนพืน้ทัว่จตุัรสัที่มคีวามกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 
เมตร ท าใหก้ลายเป็นจตุัรสัโมเสกทีย่ ิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็นทีต่ ัง้ของ
กโิลเมตรที่ศูนย์ของรสัเซีย โดยรอบจตุัรสัแดงจะล้อมรอบไปด้วย
สถานที่ส าคญัหลายแห่ง ม ีหอนาฬิกาซาวิเออร ์(Savior Tower) 
ทีต่ ัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึน้ไปชมบนยอดหอเราจะ
เห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธกิ ประดบัด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทบัทมิน ้าหนักถึง 20 ตนั ม ี
วิหารเซนตบ์าซิล (St. Basil's Cathedral) นี่คอืสิง่ก่อสรา้งทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของรสัเซยีใน
ยคุศตวรรษที ่16 วหิารเซนตบ์าซลิสรา้งขึน้อยา่งสวยงามและมสีสีนัแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มโีดมถึง 
9 ยอดทีส่งูลดหลัน่กนัไป ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum) อยูไ่ม่ใกลจากจตุัรสัแดง เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่
และมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของรสัเซยีซึง่เปิดใหบ้รกิารเมื่อปี 1895 ตวัอาคารนัน้สูง 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่า
อลงัการ และรา้นคา้จ านวนกวา่ 200 รา้น อดัแน่นไปดว้ยสนิค้ามากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดงัระดบั
โลก  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
**ล่องเรือชมความงามยามค ่าคนืของแม่น ้ามอสโคว์ ววิสวยๆ ของตวัเมอืพร้อมด้วยแสงสจีากสะพานและ
อาคารต่างๆ นัน้กไ็ดเ้ป็นบรรยากาศและไดภ้าพเมอืงมอสโควใ์นอกีมุมมองทีก่ส็วยไม่แพก้นัเลย 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดย รถไฟตู้นอนชัน้ First Class  

วนัท่ีห้า  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – โบสถห์ยดเลือด – พระราชวงัฤดหูนาว 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เดนิทางถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ มุ่งหน้าเขา้สู่ตวัเมอืงของเมอืง

หลวงเก่าและเมอืงแห่งประวตัศิาสตร์ของประเทศรสัเซยีที่งดงามเป็นที่กล่าวขานจนได้ชื่อว่า ราชินีแห่ง
ยโุรปเหนือ เมอืงใหญ่เมอืงนี้ก่อตัง้ขึน้โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชในปี 1703 และกท็รงยา้ยเมอืงหลวงจาก
มอสโกมาทีน่ี่จนครองความเป็นเมอืงหลวงอยูน่านกวา่ 200 ปี น าท่านถ่ายภาพโบสถ์หยดเลือด (Church 
of the Saviour on the Blood) โบสถ์เก่าทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1883 ซึง่จรงิๆ แลว้กเ็ป็นโบสถ์ปกตทิัว่ไปที่มไีวเ้พื่อ
ประกอบพธิทีางศาสนา ตวัอาคารโบสถ์ออกแบบสร้างด้วย
สถาปตัยกรรมแบบไบเซนต์ไทน์เช่นเดยีวกบัวหิารเซนต์บา
ซลิในมอสโกที่เป็นอาคารต้นแบบ ผู้สร้างโบสถ์แห่งนี้ก็คือ 
“พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3” ซึ่งสร้างให้เป็นอนุสรณ์ถวาย
พระเกยีรตแิก่ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2” พระบดิาที่ถูก
ลอบปลงพระชนมใ์นบรเิวณนี้เมื่อปี 1881 ภายในโบสถ์นัน้ก็
สวยงดงามดว้ยโมเสกสสีนัต่างๆ ที่ปะตดิปะต่อเป็นเรื่องราว
ในศาสนาครสิตเ์ป็นจุดรวมสายตาของนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลกทีเ่ขา้มาชมโบสถ์หยดเลอืดแห่งนี้ เพราะทนัที
ทีม่แีสงอาทติยส์าดส่องเขา้มากระทบ ความสวยงามอลงัการกจ็ะยิง่เจดิจ้าจนพาให้เคลิ้มกนัจนลมืเวลานาที
ไปเลย  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้ชม พระราชวงัฤดูหนาว พระราชวงัที่สร้างตัง้แต่ปี1732 

และเพื่อแสดงถงึอ านาจและความยิง่ใหญ่ของรสัเซยีจงึได้สร้าง
ใหม้ขีนาดทีใ่หญ่และตกแต่งอย่างงดงามในสไตล์ บารอก เป็น
พระราชวงัที่มีเอกลกัษณ์ด้วยสีเขยีวขาว ด้านหน้าอาคารมี
ความยาวถึง 250 เมตร มีห้องรวมแล้ว กว่า 1,500 ห้อง 
ปจัจุบนัพระราชวงัฤดูหนาวแห่งนี้ได้เปิดให้เข้าชมภายในได้
เป็น พิพิธภณัฑ์เฮอรมิ์เทจ ภายในมกีารจกัแสดงสมบตัลิ ้าค่าของราชวงศ์แห่งรสัเซยี เกบ็งานศลิปะระดบั
บนัลอืโลกซึง่มมีากถงึกวา่ 3,000,000 ชิน้ ทัง้งานเขยีน งานป ัน้ งานแกะสลกั หลายชิน้เป็นของเก่าตัง้แต่ยุค
อียปิต์โบราณไล่มาจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และยงัมีหนังสือเก่าอีกหลายหมื่นเล่มซึ่งมีคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรอ์ยา่งทีสุ่ด ผลงานจากศลิปินชื่อดงัระดบัโลกไม่วา่จะเป็น ไมเคลิ แองเจโล, ลโีอนารโ์ด ดา วนิชี
, แวนโก๊ะ กส็ามารถหาชมไดท้ีพ่พิธิภณัฑแ์ห่งนี้ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก พระราชวงัฤดรู้อน เปโตรคาวาเรสต ์– ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – กาล่าดินเนอร ์พระราชวงันิโคลสั 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ พระราชวงัฤดรู้อน หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof 
Palace) เพื่อเขา้ชมภายในพระราชวงัที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงสร้า
ขึน้รมิทะเลบอลตกิในปี 1705 เพื่อใหเ้ป็นทีป่ระทบัพกัผ่อนในช่วงฤดรูอ้น 
และก็ทรงมีความต้องการให้พระราชวงัแห่งนี้สวยงามยิง่ใหญ่ยิง่กว่า
พระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรัง่ เศส ด้วยจุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อ
แสดงออกถงึความรุ่งเรอืงร ่ารวยของรสัเซยีในยุคนัน้ เพราะต้องการให้
ยิง่ใหญ่เหนือใคร บรรดาวศิวกรสถาปนิกฝีมอืดีจงึถูกเกณฑ์มารบังาน

ออกแบบพระราชวงัแห่งนี้มากมาย เพื่อเนรมติความสวยงามของสถาปตัยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสกิ
ใหก้บัตวัอาคารและหอ้งต่างๆ ทัง้หมด ที่ย ิง่ใหญ่กว่าห้องไหนๆ กต็้องท้องพระโรงและห้องจดัเลี้ยงซึ่งจะวิ
ลศิมาหรามาก และใช่จะอลงัการกนัแค่ภายใน เพราะภายนอกเรากจ็ะได้ตื่นตากบัอุทยานพรรณไม้ที่มี
ประตมิากรรมน ้าพุทองเหลอืง สงูถงึ 27 ข ัน้พรอ้มรปูป ัน้อกี 255 ชิน้ตกแต่งรายรอบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเที่ยวชม ป้อมปีเตอรแ์อนด์ปอล (Peter and Paul 
Fortress) สิง่ก่อสรา้งชิน้แรกของเซนส์ปีเตอร์สเบริ์ก สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และกท็รงตัง้ชื่อให้
ป้อมแห่งนี้ตามชื่อของนักบุญปีเตอร์และนักบุญปอลผู้เป็นสาวกแห่ง
พระผู้เป็นเจ้า ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1703 เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกนัศตัร ูโดยมคีวามสงูประมาณ 122.5 เมตร ต่อมาในราวปี 1706 
กข็ยบัขยายใหม้พีืน้ทีข่องคุกส าหรบัคุมขงันักโทษการเมอืง และกไ็ด้
ตอ้นรบันกัโทษการเมอืงชื่อดงัของเมอืงอยูห่ลายคน แต่กไ็ม่มนีกัโทษ 
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คนใดน่าสนใจเท่ากบัการถูกคุมขงัของ “ซารเ์รวชิ อเลก็ซสิ” (Tsarevich Alexis) พระโอรสองคโ์ตของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช 

ทีถู่กจบัไดว้า่จะก่อการกบฏและลอบปลงพระชนม์พระบดิา ส่วนพระเจ้าปีเตอร์มหาราชภายหลงัเมื่อเสดจ็
สวรรคตก็ถูกน าพระศพบรรจุไวใ้นสุสานกษัตริย์ภายในป้อมแห่งนี้ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลกย็งัท าหน้าที่
เสมอืนสุสานหลวงเกบ็พระศพกษตัรยิแ์ละราชนิีแห่งโรมานรอฟไวอ้กีมากมาย เช่น พระเจ้าซาร์อเลก็ซาน
เดอรท์ี ่2 และ พระนางมาร ีอเลก็ซาดรอฟนา ซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากเยอรมนี รวมถึงพระเจ้าซาร์นิโคลสัที่ 2 
และพระบรมวงศานุวงศอ์งคอ์ื่นๆ ดว้ย 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น กาล่าดินเนอร์ ภายใน พระวงันิโคลสั ลิ้มรสไข่ปลาคาเวยีร์และจบิแชมเปญ 
พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงของรสัเซยีทีข่ ึน้ชื่อ ดว้ยดนตรแีละการรอ้งเพลงทีม่เีอกลกัษณ์ 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีเจด็ มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เขา้ชมมหาวหิารสุดอลงัการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) มหาวหิารโดมที่มขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปทัง้หลงั แต่ก่อนเคยเป็น
โบสถ์ไมเ้ก่าหลงัเลก็ พอเปลีย่นเป็นมหาวหิารหลงัใหญ่ความอลงัการก็
ปรากฏขึน้ดว้ยอาคารหลงัใหญ่ทีม่เีสาหนิแกรนิตชิน้ใหญ่จ านวน 48 ต้น 
แถมแต่ละต้นหนึ่งกส็ูงเกนิ 20 เมตร น ้าหนัก 114 ตนั ส่วนของยอด
โดมที่เห็นเป็นสีทองนัน่ก็ท าด้วยทองค าแผ่นหนักประมาณ 100 
กโิลกรมั สวยงามยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ Outlet Village Pulkovo อสิระ
ให้ท่านเลอืกซื้อของที่เอาท์เล็ตซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดงัมากมายกว่า 40 ร้านค้าชัน้น ามากมาย อาท ิเช่น 
ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO 
SAMSONITE ฯลฯ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 176  
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 
06.55 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง  
09.30 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

****************************************** 
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อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตดักรุ๊ป
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 5 ยเูอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (30 ยเูอสดอลล่าร ์ตลอดทรปิ) 

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
  
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
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หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปญัหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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