
  

 
 

 
 

Discovery Russia 8 D 5 N 
มอสโก – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 8 วนั 

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

Hub Group 



  

 
 

พิเศษ! นอนรถไฟชัน้ First Class ทานกาล่าดินเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั 
 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู  
22.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชือ่พรอ้มรบิบิน้ใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 
 
วนัท่ีสอง สวุรรณภมิู - ดไูบ – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบทั 
02.00 น.      ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK371 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
06.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง  
10.00 น. เดนิทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 133 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
14.20 น.    เดนิทางถงึ สนามบินโดโมเด โดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ ออก

เดนิทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์ (Cathedral of 
Christ the Saviour) ทีส่รา้งขึน้โดย “พระเจา้ซารอ์เลก็
ซานเดอรท์ี ่1” ในปี 1839 และกด็ําเนินการสรา้งกนันานถงึ 
45 ปีสวยงามอลงัการตัง้แต่แรกเหน็ ตวัอาคารสขีาวสะอาด 
ตดักนัดว้ยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและ
ถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากทีร่สัเซยีรอดพน้จาก
สงครามนโปเลยีนแห่งฝรัง่เศสมาได ้อสิระใหท้่านถ่ายภาพ
ดา้นนอก จากนัน้เดนิเทีย่วชม ถนนอารบทั ย่านถนนคน
เดนิทีจ่ะมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร ในย่านนี้เราจะไดเ้หน็ศลิปินพรอ้มงานศลิปะสวยๆ มากมายใหช้ม
และเลอืกซื้อ และของทีร่ะลกึหลากหลายแบบกม็ใีหเ้ชน่กนั  

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

เจ้าอีวาน – สแปรโ์รวฮิ์ลล ์– รสัเซียนเซอรค์สั 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นสญัลกัษณ์และเป็น
หน้าเป็นตาของรสัเซยีมายาวนาน ทีส่รา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้อวีานที ่3 ยิง่ใหญ่และสวยงามอย่างทีสุ่ด 
พระราชวงัเครมลนิเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและยนือายุมายาวนานกวา่ 850 ปี มบีทบาทในหลาย
ยุคของรสัเซยี ภายใ นพระราชวงันอกเหนือจากจํานวนหอ้งใชส้อยถงึ 700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อม
ปราการทีม่คีวามยาวประมาณ 2,235 เมตรสําหรบัสงัเกตการณ์ ภายหลงัปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นทีท่ําการของ
รฐับาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้ทีบ่รเิวณดา้นนอกจะม ีปืนใหญ่พระเจ้า
ซาร ์ปืนใหญ่ทีไ่ดร้บัการบนัทกึลงกนิเนสบุ๊ควา่มปีากกระบอกใหญ่ทีสุ่ดในโลก ซึ่งสรา้งขึน้ในปี 1586 เพื่อขม่
ขวญัศตัรูและเพื่อใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกสมชือ่ ดา้นนอกมเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง 120 เซนตเิมตร ตวั
ปืนยาว 5.34 เมตร มน้ํีาหนกัรวมถงึ 40 ตนั และยงัมรีะฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกชือ่วา่ ระฆงัพระเจ้าซาร ์อยู่บน



  

 
 

หอคอยพระเจา้อวีานทีสู่ง 81 เมตร ระฆงัใบนี้จงึถูกสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่มาก น้ําหนกัรวมมากถงึ 200 ตนั แต่
ทีเ่หน็มุมหนึ่งมชีิน้ส่วนของระฆงัแตกออกมา ซึ่งกม็น้ํีาหนกัมากถงึ 11.5 ตนั ภายในบรเิวณพระราชวงัเครม
ลนิเราจะไดเ้หน็ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถเ์ก่าแก่และศกัดิส์ทิธิ ์ดว้ยการเป็น
สถานทีจ่ดัพธิรีาชาภเิษกของกษตัรยิข์องรสัเซยีทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถม์ ี5 ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ดา้น
นอกและดา้นใน ยิง่ดา้นในนัน้มภีาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ดว้ย สวยงามมากจรงิๆ แน่นอนวา่คณะเราก็
ไม่พลาดทีจ่ะเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ หนึ่งในพพิธิภณัฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของมอสโคว ์ทีเ่กบ็รวบรวม
สมบตัลิํ้าค่าต่างๆ ไม่วา่จะเป็นอญัมณ ีเครื่องประดบั อาวธุ และงานศลิปะชัน้นํามากมาย 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางต่อสู่จุดชมววิเมอืงทีส่วยงามทีสุ่ดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล์  (Sparrow Hills) หรอือกีชือ่คอื เลนิน

ฮิลส ์เนื่องจากเป็นทําเลทีม่องเหน็ทศันียภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็นมุมทีเ่ลนินชืน่ชอบมาก จงึเลอืกจุด
นี้เป็นทีต่ ัง้ของบา้นพกัส่วนตวั ปัจจุบนันอกจากจะเปิดรบันั กท่องเทีย่วขึน้มาชมววิจุดเดยีวกบัเลนินในอดตี
แลว้ ยงัเป็นทีน่ิยมในการใชเ้ป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยีอกีดว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 ชมการแสดง รสัเซียนเซอรค์สั ละครสตัวข์ ึน้ชือ่ของรสัเซยี ทีผ่สมผสานระหวา่งการแสดงของสตัวต์่างๆ 

กายกรรมและมายากล ทีท่ ัง้สนุกและตื่นตาเป็นโชวท์ีพ่ลาดไม่ได้ 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  สถานีรถไฟใต้ดิน – จตัุรสัแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร ์– ห้างกมุ – ล่องเรือ 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จุดหมายแรกของวนันี้คอื สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก  (Moscow Metro) แมจ้ะเหมอืนไม่ใชส่ถานที่

ท่องเทีย่ว แต่เมื่อมากต็อ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนัง่ดูซกัครัง้ แต่ก่อนเคยเป็น
สถานทีห่ลบภยัจากกองกําลงัทหารนาซใีนชว่งสงครามครัง้ที ่2 หากนบัรวมความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟ
ใตด้นิทัว่มอสโกจะมคีวามยาวถงึ 260 กโิลเมตร และที ่ สถานีคอมโซโมลสกายา  (Komsomolskaya) ก็
โดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และกม็ภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ัว่ทัง้สถานี พรอ้มขอบ
เพดานอาคารโคง้สวยงามทีอ่ลงัการยิง่ใหญ่ดว้ยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี 
มเีสาหนิอ่อน งานจติรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทุกซอกทุกมุม 

 



  

 
 

 
  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แลว้มุ่งหน้าสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) จตัุรสัทีส่วยงามทีสุ่ด

ในโลกเพราะสรา้งดว้ยการนําหนิแกรนิตและหนิอ่อนจํานวนนบัลา้น
ชิน้ตอกฝังลงบนพืน้ทัว่จตัุรสัทีม่คีวามกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 
เมตร ทําใหก้ลายเป็นจตัุรสัโมเสกทีย่ิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็นทีต่ ัง้ของ
กโิลเมตรทีศ่นูยข์องรสัเซยี โดยรอบจตัุรสัแดงจะลอ้มรอบไปดว้ย
สถานทีส่ําคญัหลายแห่ง ม ี หอนาฬิกาซาวิเออร์  (Savior Tower) 
ทีต่ ัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหน้าขึน้ไปชมบนยอดหอเราจะ
เหน็ไดว้า่ออกแบบดว้ยศิ ลปะแบบโกธกิ ประดบัดว้ยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทบัทมิน้ําหนกัถงึ 20 ตนั ม ี
วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) นี่คอืสิง่ก่อสรา้งทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของรสัเซยีใน
ยุคศตวรรษที ่16 วหิารเซนตบ์าซลิสรา้งขึน้อย่างสวยงามและมสีสีนัแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มโีดมถงึ 
9 ยอดทีสู่งลดหลัน่กนัไป ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum) อยู่ไม่ใกลจากจตัุรสัแดง เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่
และมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดของรสัเซยีซึ่งเปิดใหบ้รกิารเมื่อปี 1895 ตวัอาคารนัน้สูง 3 ชัน้ ภายใน สวยงามโอ่อ่า
อลงัการ และรา้นคา้จํานวนกวา่ 200 รา้น อดัแน่นไปดว้ยสนิคา้มากมาย โดยเฉพาะแบรนดเ์นมชือ่ดงัระดบั
โลก  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
**ล่องเรือชมความงามยามคํ่าคนืของแม่น้ํามอสโคว์  ววิสวยๆ ของตวัเมอืพรอ้มดว้ยแสงสจีากสะพานและ
อาคารต่างๆ นัน้กไ็ดเ้ป็นบรรยากาศและไดภ้าพเมอืงมอสโควใ์นอกีมุมมองทีก่ส็วยไม่แพก้นัเลย  
นําท่านเดนิทางสู่เมอืง เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ โดย รถไฟตู้นอนชัน้ First Class  

วนัท่ีห้า  เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ – โบสถห์ยดเลือด – พระราชวงัฤดหูนาว 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  เดนิทางถงึ เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ มุ่งหน้าเขา้สู่ตวัเมอืงของเมอืง

หลวงเก่าและเมอืงแห่งประวตัศิาสตรข์องประเทศรสัเซยีทีง่ดงามเป็นทีก่ล่าวขานจนไดช้ือ่วา่ ราชินีแห่ง
ยโุรปเหนือ เมอืงใหญ่เมอืงนี้ก่อตัง้ข ึน้โดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชในปี 1703 และกท็รงยา้ยเมอืงหลวงจาก
มอสโกมาทีน่ี่จนครองความเป็นเมอืงหลวงอยู่นานกวา่ 200 ปี น าท่านถ่ายภาพ โบสถห์ยดเลือด  (Church 
of the Saviour on the Blood) โบสถเ์ก่าทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1883 ซึ่งจรงิๆ แลว้กเ็ป็นโบสถป์กตทิัว่ไปทีม่ไีวเ้พื่อ
ประกอบพธิทีางศาสนา ตวัอาคารโบสถอ์อกแบบสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบไบเซนตไ์ทน์เชน่เดยีวกบัวหิารเซนตบ์า
ซลิในมอสโกทีเ่ป็นอาคารตน้แบบ ผูส้รา้งโบสถแ์ห่งนี้กค็อื 
“พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่ 3” ซึ่งสรา้งใหเ้ป็นอนุสรณ์ถวาย
พระเกยีรตแิก่ “พระเจา้ อเลก็ซานเดอรท์ี ่ 2” พระบดิาทีถู่ก
ลอบปลงพระชนมใ์นบรเิวณนี้เมื่อปี 1881 ภายในโบสถน์ัน้ก็
สวยงดงามดว้ยโมเสกสสีนัต่างๆ ทีป่ะตดิปะต่อเป็นเรื่องราว



  

 
 

ในศาสนาครสิตเ์ป็นจุดรวมสายตาของนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลกทีเ่ขา้มาชมโบสถห์ยดเลอืดแห่งนี้ เพราะทนัที
ทีม่แีสงอาทติยส์าดส่องเขา้มากระทบ ความสวยงามอลงัการกจ็ะยิง่เจดิจา้จนพาใหเ้คลิม้กนัจนลมืเวลานาที
ไปเลย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้ชม พระราชวงัฤดหูนาว พระราชวงัทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1732 

และเพื่อแสดงถงึอํานาจและความยิง่ใหญ่ของรสัเซยีจงึไดส้รา้ง
ใหม้ขีนาดทีใ่หญ่และตกแต่งอย่างงดงามในสไตล ์บารอก เป็น
พระราชวงัทีม่เีอกลกัษณ์ดว้ยสเีขยีวขาว ดา้นหน้าอาคารมี
ความยาวถงึ 250 เมตร มหีอ้งรวมแลว้  กวา่ 1,500 หอ้ง 
ปัจจุบนัพระราชวงัฤดูหนาวแห่งนี้ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมภายในได้
เป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ภายในมกีารจกัแสดงสมบตัลิํ้าค่าของราชวงศแ์ห่งรสัเซยี เกบ็งานศลิปะระดบั
บนัลอืโลกซึ่งมมีากถงึกวา่ 3,000,000 ชิน้ ทัง้งานเขยีน งานปัน้ งานแกะสลกั หลายชิน้เป็นของเก่าตัง้แต่ยุค
อยีปิตโ์บราณไล่มาจนถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่ 20 และยงัมหีนงัสอืเก่าอกีหลายหมื่นเล่มซึ่งมคีุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรอ์ย่างทีสุ่ด ผลงานจากศลิปินชือ่ดงัระดบัโลกไม่วา่จะเป็น ไมเคลิ แองเจโล, ลโีอนารโ์ด ดา วนิชี
, แวนโก๊ะ กส็ามารถหาชมไดท้ีพ่พิธิภณัฑแ์ห่งนี้ 

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

เดนิทางสู่ พระราชวงัฤดรู้อน หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof 
Palace) เพื่อเขา้ชมภายในพระราชวงัทีพ่ระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงสรา้
ขึน้รมิทะเลบอลตกิในปี 1705 เพื่อใหเ้ป็นทีป่ระทบัพกัผอ่นในชว่งฤดูรอ้น 
และกท็รงมคีวามตอ้งการใหพ้ระราชวงัแห่งนี้สวยงามยิง่ใหญ่ยิง่กวา่
พระราชวงัแวรซ์ายสแ์ห่งฝรัง่เศส ดว้ยจุดประสงคเ์ดยีวกค็อืเพื่อ
แสดงออกถงึความรุ่งเรอืงรํ่ารวยของรสัเซยีในยุคนัน้ เพราะตอ้งการให้
ยิง่ใหญ่เหนือใคร บรรดาวศิวกรสถาปนิกฝีมอืดจีงึถูกเกณฑม์ารบังาน

ออกแบบพระราชวงัแห่งนี้มากมาย เพื่อเนรมติความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสกิ
ใหก้บัตวัอาคารและหอ้งต่างๆ ทัง้หมด ทีย่ิง่ใหญ่กวา่หอ้งไหนๆ กต็อ้งทอ้งพระโรงและหอ้งจดัเลีย้งซึ่งจะวิ
ลศิมาหรามาก และใชจ่ะอลงัการกนัแค่ภายใน เพราะภายนอกเรากจ็ะไดต้ื่นตากบัอุทยานพรรณไมท้ีม่ ี
ประตมิากรรมน้ําพุทองเหลอืง สูงถงึ 27 ขัน้พรอ้มรูปปัน้อกี 255 ชิน้ตกแต่งรายรอบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  นําท่านเทีย่วชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล  (Peter and Paul 
Fortress) สิง่ก่อสรา้งชิน้แรกของเซนสปี์เตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช และกท็รงตัง้ชือ่ให้
ป้อมแห่งนี้ตามชือ่ของนกับุญปีเตอรแ์ละนกับุญปอล ผูเ้ป็นสาวกแห่ง
พระผูเ้ป็นเจา้ ป้อมแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1703 เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกนัศตัรู โดยมคีวามสูงประมาณ 122.5 เมตร ต่อมาในราวปี 1706 
กข็ยบัขยายใหม้พีืน้ทีข่องคุกสําหรบัคุมขงันกัโทษการเมอืง และกไ็ด้
ตอ้นรบันกัโทษการเมอืงชือ่ดงัของเมอืงอยู่หลายคน แต่กไ็ม่มนีกัโทษ



  

 
 

คนใดน่าสนใจเท่ากบัการถูกคุมขงัของ “ซารเ์รวชิ อเลก็ซสิ” (Tsarevich Alexis) พระโอรสองคโ์ตของพระเจา้
ปีเตอรม์หาราช ทีถู่กจบัไดว้า่จะก่อการกบฏและลอบปลงพระชนมพ์ระบดิา ส่วนพระเจา้ปีเตอรม์หาราช
ภายหลงัเมื่อเสดจ็สวรรคตกถ็ูกนําพระศพบรรจุไวใ้นสุสานกษตัรยิภ์ายในป้อมแห่งนี้ ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อลก็
ยงัทําหน้าทีเ่สมอืนสุสานหลวงเกบ็พระศพกษตัรยิแ์ละราชนิีแห่งโรมานรอฟไวอ้กีมากมาย เชน่ พระเจา้ซารอ์
เลก็ซานเดอรท์ี ่ 2 และ พระนางมาร ีอเลก็ซาดรอฟนา ซึ่งเป็นเจา้หญงิจากเยอรมนี รวมถงึพระเจา้ซารน์ิ
โคลสัที ่2 และพระบรมวงศานุวงศอ์งคอ์ื่นๆ ดว้ย 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ กาล่าดินเนอร ์ ภายใน พระวงันิโคลสั ลิม้รสไขป่ลาคาเวยีรแ์ละจบิแชมเปญ 
พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงของรสัเซยีทีข่ ึน้ชือ่ ดว้ยดนตรแีละการรอ้งเพลงทีม่เีอกลกัษณ์ 

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

 เขา้ชมมหาวหิารสุดอลงัการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) มหาวหิารโดมทีม่ขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปทัง้หลงั แต่ก่อนเคยเป็น
โบสถไ์มเ้ก่าหลงัเลก็ พอเปลีย่นเป็นมหาวหิารหลงัใหญ่ความอลงัการก็
ปรากฏขึน้ดว้ยอาคารหลงัใหญ่ทีม่เีสาหนิแกรนิตชิน้ใหญ่จํานวน 48 ตน้ 
แถมแต่ละตน้หนึ่งกส็ูงเกนิ 20 เมตร น้ําหนกั 114 ตนั ส่วนของยอด
โดมทีเ่หน็เป็นสทีองนัน่กท็ําดว้ยทองคําแผน่หนกัประมาณ 100 
กโิลกรมั สวยงามยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  หลงัจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ Outlet Village Pulkovo อสิระ
ใหท้่านเลอืกซื้อของ ที่เอาทเ์ลต็ซึ่ง รวมรา้นคา้ แบรนดด์งั มากมายกวา่ 40 รา้นคา้ชัน้นํามากมาย  อาทิ 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 เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 176  
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 
06.55 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง  
09.30 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
 
 
 
 



  

 
 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

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

✗ ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็  (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกําหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

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

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ข ัน้ตํ่า 100 บาท / วนั / คน  
  

วนัเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 
18-25 พ.ค. 62 

26 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62 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 
ตุลาคม 4-11 / 12-19 / 19-26 ต.ค. 



  

 
 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. สําหรบัการจอง กรุณาชาํระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจําทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

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


