
 

 

  
 

 

 

   

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DISCOVER RUSSIA 
9 วัน 6 คนื 

 
เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 63 

 โบสถโ์ฮลทีรนิิตี ้| จตัรุสัแดง | พระราชวงัเครมลนิ | ชอ้ปป้ิงถนนเนฟสกี ้| ปอ้มปีเตอรแ์อนดพ์อล | เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ |   
พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ | พระราชวงัแคทเธอรนี 

 ราคาแนะน าเพยีง  58,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– อิสระชอ้ปป้ิงถนนอารบตั 
วนัท่ี 3. ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลทีรนิิตี ้ - โบสถอ์สัสมัชญั - สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว ์-  ลอ่งเรอืดินเนอรแ์ม่น ํา้ 
            ใจกลางกรุงมอสโคว ์ 
วนัท่ี 4  วิหารเซนต ์ซาเวียร ์–  จตัรุสัแดง –  อิสระชอ้ปป้ิงหา้ง GUM -  พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี ่    
           – ละครสตัว ์
วนัท่ี 5. นั่งรถไฟความเรว็สงูสูน่ครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ – ชมระบาํพืน้เมือง ณ พระราชวงันิ 

โคลสั 
วนัท่ี 6. ปีเตอรฮ์อฟ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – ปอ้มปีเตอรแ์อนดพ์อล – พิพิธภณัฑเ์รอืรบออโรรา่ 
วนัท่ี 7. โบสถห์ยดเลอืด – มหาวิหารคาซาน – ชอ้ปป้ิงถนนเนฟสกี ้   
วนัท่ี 8. เมืองพชุกิน้ – พระราชวงัแคทเธอรนี – อิสระชอ้ปป้ิง OUTLET – สนามบิน  
วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ 



วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาค ารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8  เคานเ์ตอร ์ T สายการบนิเอมิเรตส ์  
เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 
 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์ – อิสระช้อปป้ิงถนน
อารบัต 

03.30 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 377 
06.55 น. ถึงสนามบนิดไูบ นาํท่านเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.35 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงมอสโคว ์ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 133 
13.50 น. ถึงสนามบนิดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ สหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ นาํเดนิทาง สู่เนินเขาสแปรโ์รว ์ (Sparrow Hills) จดุชมววิท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของ
กรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึท่ีสรา้งในสมยัสตาลนิ นอกจากนีย้งัมีแผงลอยขายของท่ีระลกึใน
ราคาถกูตัง้อยู่เป็นจาํ นวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย และนาํท่านเดนิทาง สู่ถนนอารบัต (Arbat 

Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของท่ีระลกึ รา้นนั่งเลน่ รา้นอาหาร
มากมาย และยงัมีศลิปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั MOSCOW HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 



วันที ่3 
ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ - โบสถอั์สสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดนิกรุง
มอสโคว ์-  ล่องเรือดนิเนอรแ์ม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสูเ่มืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซา รก์อรส์ไดเ้ป็นท่ีตัง้ของศาสน

สถานท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุ ในครสิตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบญุท่ีศกัดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ 
สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆ ์เขา้ชม โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity 

Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวัหอมสีทอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสี
เงินของนกับญุเซอรเ์จียสท่ีภายในบรรจกุระดกูของท่าน ประชาชนท่ีศรทัธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ เขา้
ชมโบสถอั์สสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท่ี์มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเม่ือปี 
ค.ศ. 1559-1585เลียนแบบมหาวหิารอสัสมัชญัท่ีจตัรุสัวหิารแห่งเคลมลนิ  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนกับญุ มีแท่นสาํหรบัประกอบพธีิของ
พระสงัฆราชและท่ีสาํหรบันกัรอ้งนาํสวด หอระฆงั สรา้งในสมยัของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตอ้งการใ หเ้หมือนหอระฆงัท่ี
จตัรุสัวหิารแห่งพระราชวงัเครมลนิ แตท่ี่น่ีสงูกวา่ชมบอ่นํา้ศกัดิส์ทิธิ ์(Chapel Over the Well)  ท่ีซึมขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดนิทางกลบัสูม่อสโคว ์เพ่ือนาํท่านเขา้ชมสถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโค ว ์ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก 

ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟา้ใตด้นิมีจดุเริม่ตน้มาจากช่วง 
แรกสดุท่ีสตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้าํสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนาํมาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ 
Monumental art คือลกัษณะของงานศลิปะท่ีสรา้งขึน้เพ่ือระลกึถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน 
รูปหลอ่ ภาพสลกันนูตํ่า 

ค ่า นาํท่านสมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise ลอ่งเรือไปตามแมน่ํา้ Moskva ดื่มด ํ่ารบับรรยากาศแบบสบายๆ พรอ้ม
รบัประทานอาหาร  ชมความสวยงามข องสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิ กของอาคารตา่งๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ํา้เป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั MOSCOW HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที ่4 
วิหารเซนต ์ซาเวียร ์ – จัตุรัสแดง – อิสระช้อปป้ิงห้าง GUM – 
พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี่ – ละครสัตว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองท่ีใหญ่

ท่ีสดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค .ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท่ี์ 1 
ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี จากนัน้นาํ ท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณ์
สาํคญัในประวตัศิาสตรข์องรสัเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในส มยั
ครสิตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัสถานท่ีแห่งนีใ้ชจ้ดังานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัท่ีระลกึ
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บรเิวณโดยรอบของจตัรุสัแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อั นไดแ้ก่  วหิารเซนตบ์าซิล
(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยู่บนปอ้มสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ี
ทาํมาจากทบัทิม นํา้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมวินิสตน์าํมาประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 นาํท่านเย่ียมชม ห้างสรรพสินค้ากุม 

(GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค .ศ.1895 จาํหน่ายสนิคา้จาํพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ 
เครื่องสาํอาง นํา้หอม และราคาคอ่นขา้งแพง ชมอนสุรณส์ถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอน
อยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้ นาํท่านเขา้สูภ่ายในรัว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์

จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชท รงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจบุนัเป็นท่ีประชมุของรฐับาลและท่ีรบัรองแขก
ระดบัประมขุของประเทศ นาํท่านสูจ่ตัรุสัวหิาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอ
ระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นใน โบสถอั์สสัมชัญ  ซึ่งเป็นโบสถท่ี์สาํคญัใชใ้นงานพธีิกรรมท่ีสาํคญั เช่น การประ กอบพธีิบรม
ราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารร์า้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบ
ใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือนาํไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ทาํใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มี
ความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียงัไมเ่คยมีการใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซน์ํา้หนกั 40 ตนั (หากมีพธีิกรรมทางศาสนา
โบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ) นาํเขา้ชมพพิธิภัณฑอ์ารเ์มอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภณัฑท่ี์
เก่าแก่ท่ีสดุของรสัเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโคว่ี ในช่วงค รสิตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสม
ของมีคา่ท่ีดีท่ีสดุของรสัเซียจากครสิตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสาม
พพิธิภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิท่ีสมบรูณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษและอิหรา่น  

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นาํท่านชมการแสดงละครสัตว ์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไมค่วรพลาด เช่น สนุขั ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้
มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 
15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของท่ีระลกึดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดง
โดยไมมี่การแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงินท่านละ 1,000.- บาท ** 

ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั MOSCOW HOTEL หรือเทียบเท่า 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันที ่5 
น่ังรถไฟด่วนสู่นครเซ นตปี์เตอร์สเบิรก์  – พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ – ชม
ระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพ่ือนาํท่านนั่งรถไฟดว่น High Speed Trains : Sapsan เดนิทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบริก์  

โดยทัง้สองเมืองมีระยะทางห่างกนัถึ ง 650 กม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม. 40 นาที ชมความงดงามของ นครเซนตปี์
เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) ท่ีสรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเม่ือปี ค.ศ. 1703 ไดร้บัฉายาวา่ “ราชนีิแห่งยุโรปเหนือ” 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เขา้ชมพพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศลิปะลํา้คา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้

ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวนิซ่ี, ปีกสัโซ, แรมบรนัด์ , แวนโก๊ะ  ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะท่ีสวย
ท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแห่งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันชมการแสดงศลิปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)  ทีมี่ชือ่เสียงในการ
แสดง การเต้นร า การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาต ิ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ 
ซึ่งในช่วงพักการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทเิช่น ไข่ปลาคารเ์วยีร,์ ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็นต้น 

ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม ST.PETERBURG HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่6 
ปีเตอรฮ์อฟ  – มหาวิหารเซน ตไ์อแซค – ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล  – 
พพิธิภัณฑเ์รือรบออโรร่า  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํเดนิทางสู่ เมืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต ์ (Peterhof Palace) ท่ี

สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระตาํหนกัท่ีไดช่ื้อวา่เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ดว้ย
อทุยานนํา้พท่ีุพวยพุง่มาจากรูปป้ันสีทองและท่ีตา่งๆ มากกวา่ 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะต่ืนตาตื่นใจกบั
ประตมิากรรมท่ีวจิิตรงดงามอลงัการยิ่ง หอ้งหบัตา่งๆ ภายในพระราช วงัประดบัดว้ยทองคาํอรา่มเรืองพรอ้มภาพเขียนท่ี
สวยงามเก่าแก่ทรงคณุคา่ทางประวตัศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิคา่ได ้ สว่นภายนอกก็เตม็ไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวน
นํา้พอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายในฝรั่งเศส 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวหิารท่ีสวยงามท่ีสดุ และใหญ่เป็นลาํดบั 

4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ทิธิแ์ห่งนีเ้ป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอย่าง
มาก จากนัน้นาํเขา้ชม ป้อมปีเตอร์  แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคมุขงันกัโทษทาง
การเมืองเป็นปอ้มปราการท่ีสรา้งขึน้พรอ้มๆ กบันคร เซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกใน
ราชวงศ ์โรมานอฟทกุพระองค ์จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปกบัพพิธิภัณฑ์เรือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวตัศิาสตร-์
ของรสัเซียท่ีมีประวตัยิาวนานรวมถึงการผา่นช่วงการปฏิวตักิารเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินิสตใ์นปี ค .ศ. 
1917 และสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1941 - 1945 ดว้ย 

ค ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม ST. PETERBURG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วันที ่7 
โบสถห์ยดเลือด – มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) – ช้อปป้ิงถนน
เนฟสกี ้

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสรา้งขึน้บนบรเิวณท่ีพระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 

2 ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งเพ่ือเป็นอนสุรณแ์ดพ่ระบดิา และนาํท่านชมและถ่ายรูปกบั มหา

วหิารคาซาน (Kazan Cathedral) เป็นมหาวหิารของนิกายออรโ์ธดอกซข์องรสัเซีย สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 
ในปี ค.ศ. 1708 ตัง้อยู่ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี ้สรา้งเลียนแบบตามมหาวหิารเซนตปี์เตอรใ์นกรุงโรม มีลกัษณะรูปทรง
ครึง่วงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบ เพ่ืออทุิศใหก้บัพระแมม่ารียแ์ห่งคาซาน เป็นสญัลกัษณอ์นัโดดเดน่
ท่ีสดุในรสัเซีย ประตดูา้นทิศเหนือถกูหลอ่ดว้ยทองสมัฤทธิแ์ละเป็นแบบจาํลองของ “ประตสูวรรค์ ” ท่ีหอศีลจุ่มฟลอเรนซส์รา้ง
ขึน้โดย Lorenzo Ghiberti โครงสรา้งหลกัของโบสถแ์ห่งนี ้ทาํจากหินอ่อน จึงคลา้ยกบัเป็นพพิธิภณัฑห์ินทางธรรมชาตขิอง
รสัเซียก็วา่ได ้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชอ้ปปิง้ท่ีถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนนย่านการคา้สายหลกัใน

เซนตปี์เตอรส์เบริก์ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ 
ค ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม ST.PETERBURG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



วันที ่8 
เมืองพุชกิน้ – พระราชวังแคทเธอรีน – อิสระช้อปป้ิง OUTLET – 
สนามบิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทบัในฤดรูอ้นของราชวงศ ์และมี เหตกุารณ์

สาํคญัเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน  ค.ศ.1917 พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศถ์กูควบคมุตวัจากกลุม่ของ คณะ
ปฏิวตัซิึ่งกลายเป็นประวตัศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมืองพชุกิน้แล ะราชวงศโ์รมานอฟท่ียาวนานกวา่ 200 ปี นาํเขา้ชม
พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพชุกิน้วลิเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดย
นาํเอาความโดดเดน่ของศลิปะแบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟา้สดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลั่งภายใน
ประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะห้องอ าพัน  (Amber Room)  ท่ีทกุท่านจะตอ้งประทบัใจ อิสระใหท้่านเดนิชม
สวนอนัรม่รื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรือชอ้ปปิง้สนิคา้พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสู ่Outlet Village Pulkovo เอาทเ์ลทแห่งแรกของเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ท่ีมีสนิคา้หลากหลาย ทัง้แบบลกัชวัรี่แบ

รนดพ์รีเม่ียม ของตกแตง่บา้น และสปอรต์แบรนด ์ลด ราคา 30% – 70% ตลอดทัง้ปี อิสระใหท้่านชอ้ปปิง้เลือกซือ้สนิคา้แบ
รนดต์า่งๆตามอธัยาศยั อาทิ ADIDAS , BOSS , CALVIN KLEIN , EKONIKA , GEOX , GUESS , JOOP, IMPERIA 
SUMOK, LACOSTE, MEUCCI, MICHAEL KORS, NIKE, PUMA ฯลฯ 

20.30 น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.50 น. ถึงสนามบนิดไูบ นาํท่านเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 



คณะเดนิทางเดอืน ก.ค. 2563 เป็นต้นไป เทีย่วบนิที ่EK 372 จะเดนิทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิเวลา 19.15 น. 
18.55 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง  
DISCOVER RUSSIA  9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

09 – 17 เม.ย. 63 67,900 67,900 67,900 40,950 6,500 

01 – 09 พ.ค. 63 58,900 58,900 58,900 37,950 5,900 

06 – 14 พ.ค. 63 62,900 62,900 62,900 41,950 8,900 

04 – 12 ก.ค. 63 63,900 63,900 63,900 40,950 8,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2.        สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั
นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3.        หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวั
ของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ 

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 



5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
  ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทาง

บรษัิทได ้** 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา  
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (42 ยเูอสดอลลาร)์ 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยเูอสดอลลาร)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 



3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิกาํหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท่ี้
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเ ดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไมมี่
อ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


