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วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมูิ  (-/-/-) 

 

23.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8  เคาน์เตอรT์สายการบิน Emirate Airline (EK)โดยมเีจา้หนา้ที่

อ  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

วนัที่สอง สนามบนิสวุรรณภมูิ •สนามบนินานาชาตดูิไบ•สนามบินโดโมเดโดโว•เทือกเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ•มหาวหิารเซนตเ์ดอะ

ซาเวยี• (-/-/เยน็) 

ไฟลท์ EK371 

02.00 น.  ออกเดนิทางสู่ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสน์ครดูไบ โดยเทีย่วบนิEK371บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 (ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง) 

ไฟลท์ EK419 

03.30 น.  ออกเดนิทางสู่ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสน์ครดูไบ โดยเทีย่วบนิEK419 บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

(ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง) 
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ไฟลท์ EK371 

06.00 น.  ถงึสนามบนิ ท่าอากาศยานนานาชาตดูิไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสเ์พือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 

ไฟลท์ EK419 

06.55 น. ถงึสนามบนิ ท่าอากาศยานนานาชาตดูิไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสเ์พือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 

09.40 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศรสัเซยี เมอืงมอสโควว ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 133บรกิารอาหารและเครื่องด่ืม

บนเครื่อง  

13.50 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว ่เมอืงมอสโคว ประเทศรสัเซยี ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย พบการ

ตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิสS์parrow Hills หรอื เนินเขานกกระจอกจดุชมทศันียภาพของกรุงมอสโคว ที่

สามารถชมดา้นลา่งไดเ้กือบท ัง้หมด จงึท าใหเ้ลนิน ผูน้ าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดตีเลอืกเนินเขาแห่งนี้ เป็นทีต่ ัง้บา้นพกัของ

ตน ปจัจบุนัพื้นทีด่งักลา่วเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโคว ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดในรฐัเซยี 

จากนัน้ชมความงามของ มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร(์St.Saviour Cathedral)หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ มหาวหิารโดมทอง 

เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรสัเซยีและสูงทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ า้ Moskva เมอืงมอสโก ประเทศรสัเซยี สรา้ง

ขึ้นในสมยัของพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอร ์ที ่1 เพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ทีท่รงช่วย

ปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ที่พกั  Vega Hotelหรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 

วนัที่สาม ตลาดอสิไมโลโว่ •สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว•์ลอ่งเรอืแม่น้ํามอสโควา  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Ismailova Market)ตลาดสนิคา้หตัถกรรมและของเก่าอนัลอืชื่อ ของประเทศรสัเซยี

หรอืจตจุกัรแห่งประเทศเทศรสัเซยีตลาดนี้ เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของทีร่ะลกึ และของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่แห่ง
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กรุงมอสโคว ต ัง้อยู่ทีส่ถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทางตะวนัออกของกรุงมอสโคว ์เรยีกไดว้า่ ราคาถกูทีสุ่ด และยงัมี

ใหเ้ลอืกหลากหลายคุณภาพและราคา พรอ้มใหอ้สิระแก่ท่านไดเ้ดนิเทีย่วชมและเลอืกซื้อของทีร่ะลกึสถานีรถไฟใตด้ิน

กรุงมอสโคว(์Moscow Metro)ตื่นตากบัการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลย ีกบัสถาปตัยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น

การประดบัดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน เป็นตน้ 
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

15.00 น าท่าน ลอ่งเรอืแม่น้ํามอสโควาMoskva Riverซึง่เป็นแมน่ า้สายหลกัของกรุงมอสโคว ชมความงามโดยรอบของเมอืง

มอสโคว  เช่นเดยีวกบัแมน่ า้เนวา ทีเ่ป็นแมน่ า้สายหลกัของนครเซนตปี์เตอรเ์บริค์ 
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เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ที่พกั  Vega Hotelหรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 

วนัที่สี ่ พระราชวงัเคลมลนิ•โบถสอ์สัสมัชญั•พพิธิภณัฑอ์เมอรี่แชมเบอร ์• จตัรุสัแดง•มหาวหิารเซนตบ์าซิล• 

ถนนอารบ์ตัสตรที •การแสดงละครสตัว์ (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ชมความสวยงามและเจรญิรุ่งเรอืงของ กรุงมอสโคว ์ซึง่ถอืเป็นเมอืงหลวงของ ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี 

ทีย่ิง่ใหญ่ น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเคลมลนิสญัลกัษณข์องอดตีสหภาพโซเวยีต อนัเป็นจดุก าเนิดของ 

ประวตัศิาสตรร์สัเซยีทีม่มีายาวนานในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีน่ี่เปรยีบเสมอืนหวัใจของกรุงมอสโคว ์อกี

ท ัง้ยงัเป็นทีป่ระทบัของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระท ัง่ พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงเสดจ็ไปประทบั ณ พระราชวงั

เซนตปิ์เตอรส์เบริก์ ชาวรสัเซยีเชื่อวา่ที่นี่เป็นทีส่ถติยข์องพระเจา้ ปจัจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ ์ทีส่  าหรบัการจดัประชมุของ

รฐับาล และรบัรองแขกระดบัประเทศ ชมโบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงเก่าแก่ ทีถ่อืวา่ส  าคญัทีสุ่ดในเคลมลนิ ซึง่สรา้งโดย

สถาปนิกชาวอติาเลยีน โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าทีม่มีาก่อนแลว้ ใชเ้พือ่ในการประกอบพธิรีาชาภเิษก และการ

ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

จากนั้น น าท่านชม จตัรุสัแดง(Red Square)สถานทีส่  าคญัใจกลางเมอืง 
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มอสโคว ์สรา้งในสมยัครสิศตวรรษที ่17 ทีเ่ป็นศูนยร์วมเหตกุารณ์ 

ส าคญัต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลมิฉลอง หรอืการประทว้ง ต ัง้แต่ 

อดตีจนถงึปจัจบุนั และยงัถอืไดว้า่เป็นจตัรุสัทีม่คีวามสวยงามมาก 

ทีสุ่ดในโลก บรเิวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานทีส่  าคญัของ 

ประเทศ อกีหลายแห่งทีส่ามารถไดช้ม อนัไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์

บาซิล(Saint Basil’s Catherdral) สถานทีท่ีซ่ึง่ถกูยอมรบัวา่สวย 

งามทีสุ่ดในเมอืงมอสโคว ์จนไดร้บัการขนานนามวา่ “โบสถลู์กกวาด 

” สรา้งขึ้นดว้ยศิลปะรสัเซยีโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด 

สสีนัสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 

Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อวีานที ่4 จอมโหด เพือ่เป็นอนุสรณ์ 

สถานในการรบชนะเหนือกองทพัมองโกลทีเ่มอืงคาซาน และดว้ย 

ความสวยสดงดงาม วจิติรบรรจงของวหิาร จงึท าใหเ้ป็นทีพ่อพระทยั 

ของพระเจา้อวีานที ่4 เป็นอย่างมาก จงึมคี าส ัง่ใหปู้นบ าเหน็จ แก่ 

สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาท ัง้สองขา้งทิ้งเสยี เพือ่ไมใ่หส้ถาปนิคผูน้ี้สามารถสรา้งสิง่สวยงามกวา่นี้ไดอ้กี การกระท า

ของพระองคใ์นครัง้นัน้ ส่งผลใหท้กุคนขนานนามวา่ “พระเจา้อวีานจอมโหด” (Ivan the terrible)ชมหอนาฬกิาซาวิ

เออร ์(Saviour clock tower)ทีต่ ัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะแนวโกธคิ ปลายยอดถกูประดบัดว้ยดาว 5 

แฉกทีท่  ามาจาก ทบัทมิ โดยพรรคคอมมวินิสตเ์ป็นผูป้ระดบัในปี ค.ศ.1995ชมพรอ้มกบัชอปป้ิงทีถ่นนคนเดนิ ถนน

อารบตั(Arbat Street)ทีต่ ัง้อยู่ในใจกลางของแหลง่ประวตัศิาสตร ์และถอืวา่เป็นหน่ึงในย่านโบราณทีสุ่ดของมอสโคว ์

ทีม่ชีื่อปรากฏในประวตัศิาสตรม์าต ัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยตลอดความยาว 1.8 กโิลเมตร เตม็ไปดว้ยรา้นอาหารรา้นขาย

ของทีร่ะลกึ รา้นคาเฟ่ และยงัเป็นแหลง่ชมุนุมของศิลปินอนิดี้ ทีม่าโชวฝี์มอืกนัจดัแบบไมม่ใีครยอมใคร 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากนั้น น าท่านชมความน่ารกัของบรรดาสตัวแ์สนรู ้ และตื่นตากบัการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสตัวC์ircus Show

โดยเป็นนกัแสดงมอือาชพี พรอ้มกบัเหลา่สตัวท์ีไ่ดร้บัการฝึกฝนมาอย่างด ี หลงัจากจบการแสดง ท่านสามารถถ่ายภาพ

กบัสตัวแ์สนรูเ้พือ่เป็นทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย **กรณีละครสตัวง์ดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดงโดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่าบรกิารสว่นน้ีให ้
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ที่พกั Vega Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 

วนัที่หา้ สถานีรถไฟความเรว็สูง • เมืองเซนตปิ์เตอรส์เบิรก์•พระราชวงัฤดูหนาว•พพิธิภณัฑเ์ฮอมิเทจ •โบสถห์ยดเลอืด 

 (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบริค์(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเรว็สูง Sapsan Fast Train 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม**  

 

เดนิทางถงึ เมืองเซนตปิ์เตอรส์เบริค์(Saint Petersburg)เมอืงทีไ่ดร้บัสมญานามวา่ “ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ” เพราะ

ทศันียภาพทีส่วยงามของเมอืง เมอืงนี้สรา้งโดยพระเจา้ซารปิ์เตอรม์หาราช เมือ่ พ.ศ.2246 โดยตวัเมอืงเริ่มสรา้งดว้ยการ
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ถมทราย และหนิเป็นจ านวนมาก เพราะวา่พื้นทีเ่ดมินัน้เป็นดนิเลนทะเล เหตผุลในการทรงเลอืกทางออกทะเลบอลตคิ ที่

สามารถตดิต่อไปทางยุโรปและประเทศอืน่ๆได ้เพือ่การพฒันาและปรบัเปลีย่น ประเทศรสัเซยีใหท้ดัเทยีมกบัประเทศ

อืน่ๆได ้ต่อมา จงึไดร้บัสมญานามวา่ “หนา้ต่างแห่งยุโรป” เมอืง เซนตปิ์เตอรส์เบริค์ เดมิมชีื่อวา่ เปโตรกราด 

Petrograd และ เลนินกราด Leningrad 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter 

Palace) ทีป่ระกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถงึ 1,050 หอ้ง 

สถานทีแ่ห่งนี้ เคยใชเ้ป็นทีร่บัรองการเสดจ็เยอืนประเทศ

รสัเซยีของ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

รชักาลที ่5 ในการเจรญิสมัพนัธไมตร ีอดตีเคยเป็น

พระราชวงัหลวงขแงราชวงศโ์รมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.

1732 -1917 ต ัง้อยู่ระหวา่งท่าวงั กบั จตัรุสัพระราชวงั 

ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสเีขยีว และ ขาว ดว้ย

สถาปตัยกรรมบารอค ปจัจบุนับางส่วนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมในฐานะ พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ 

(The State Hermitage Museum) ซึง่เป็นสถานทีเ่ก็บรวบรวมงานศิลปะล  า้ค่าของโลกกวา่ 8 ลา้นชิ้น รวมท ัง้

ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดบัโลก อย่างเช่น ลโิอนาโด ดาวนิซี,่ปิกสัโซ,่แรมบรนัด,์แวนโกะ๊ เป็นตน้ จดัเป็นพพิธิภณัฑท์ี่

ใหญ่ทีสุ่ดของโลกแห่งหนึ่ง **ในบางช่วงพระราชวงัอาจมกีารปิดโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ดงันัน้หากวนัทีเ่ดนิ

ทางตรงกบัช่วงวนัปิดเขา้ชม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเขา้

พระราชวงัอืน่ทีเ่ปิดหรอืสถานทีอ่ืน่ๆในช่วงเวลาดงักลา่ว**  

น าท่านเดนิทางสู่ โบสถห์ยดเลอืด (Church of the 

Savior on Spilled Blood)ซึง่พระเจา้อเลก็ซาน

เดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งใหเ้ป็นเกยีรตแิด่พระเจา้ซารอ์เลก็

ซานเดอรท์ี ่2 พระราชบดิาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลกิ

ทาส ดว้ยความหวงัดต่ีอประชาชน ปรากฎวา่ชาวรสัเซยี

ไมเ่ขา้ใจ เพราะหลงัเลกิทาส ชาวนากลบัมคีวามเป็นอยู่
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วนัที่หก วหิารเซนตไ์อแซค • ป้อมปิเตอรแ์ละปอล •พระราชวงัฤดูรอ้นหรอืพระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ•รบัประทานอาหาร

เยน็ ณ พระราชวงันิโคลสั พรอ้มชมการแสดงพื้นบา้นของชาวรสัเซีย  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

ทีจ่นลง เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตวักนัวา่แผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญงิชาวนาผูห้นึ่งตดิระเบดิพลชีพีวิง่เขา้มาขณะ

พระองคเ์สดจ็ผา่น ต่อมาบรเิวณถนนทีเ่กิดเหตนุัน้ถกูสรา้งโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถห์ยดเลอืดมาจนถงึทกุวนันี้  

รูปแบบสถาปตัยกรรมเป็นแบบรสัเซยีในครสิตศ์ตวรรษที ่16-17 มรูีปร่างลกัษณะคลา้ยกบัวหิารเซนตบ์าซลิทีม่อสโคว 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ที่พกั Park Inn Pribaltijskayaหรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว ที่เมืองเซนตปิ์เตอเบริค์ 

 

    

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมปีเตอร ์และปอลด(์Peter and Paul Fortress)สิง่แรกทีส่รา้งในเมอืงเซนตปิ์เตอรส์เบริค์ สรา้ง

ขึ้นในปี ค.ศ.1703 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งทีสุ่ดของเมอืง โดยมคีวามสูงถงึ 122.5 เมตร 

ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหลีย่ม เป็นศิลปะแบบบารอค ปจัจบุนัดา้นในเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่ชเ้ป็นทีฝ่งัพระศพของพระเจา้ปีเต

อรม์หาราช และพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งราชวงศโ์รมานอฟ นอกจากนี้ยงัมภีาพเขยีนของนกับญุ รวมรูปพระแมม่ารี

ศกัดิ์สทิธิ์ทีง่ดงาม อนัเป็นทีเ่ลือ่มใสศรทัธาของครสิตศ์าสนิกชนของรสัเซยี ต่อจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มหาวหิารไอ

แซค (Saint Isaac’s Cathedral)วหิารทีถ่อืวา่ไดร้บัการตกแต่งอลงักาลมากทีสุ่ด ยอดโดมฉาบดว้ยทองค าแท ้100 

กโิลกรมั และภายในใชห้นิอ่อน และหนิอืน่ ๆ กวา่ 43 ชนิด ในอดตีเคยเกดิเหตเุพลงิไหมท้ีส่ถานทีแ่ห่งนี้ จงึไดม้กีาร

ก่อสรา้งขึ้นใหม ่ในสมยัพระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่1 ในปี ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร ัง่เศส ชื่อ Auguste 

de Montferrandโดยใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 40 ปีมกีารออกแบบดว้ยสถาปตัยกรรมแบบเรเนสซองส ์และบาโรก 

ตวัวหิารใหญ่โต สขีาวบรสุิทธ ิประดบัดว้ยประตมิากรรมเหลก็อนังดงาม เป็นโบสถอ์อรโ์ทดอกซแ์ห่งเดยีวทีป่ระดบั

ประดาตกแต่งดว้ยกระจกสอีย่างวจิติรบรรจง และยงัเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์ ทีช่าวเมอืงทีน่ี่ใหค้วามนบัถอืเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากในอดตีตวัเมอืงถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบ แต่มหาวหิารไอแซคแหง่นี้กลบัไดร้บัความเสยีหาย

เพยีงเลก็นอ้ยเท่านัน้ 
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) พระราชวงัทีส่วยงาม ทีส่รา้ง

ขึ้นในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เป็นพระราชวงัทีส่รรสรา้งโดยศิลปินเอกในสมยันัน้ ทีช่ื่อวา่ ฟรานเชสโก ราสเทรลลี ่

และ เลอ บรอง ซึง่ท ัง้สองคนแบ่งกนัสรา้งพระราชวงันี้ โดยตวัภายในพระราชวงัเป็นหนา้ทีห่ลกั ของ ราสเทรลลี ่

ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์“บารอค”และคลาสสกิ พระเจา้ปีเตอรห์มายม ัน่ปัน้มอืกบัพระราชวงันี้มาก 

วางโครงสรา้งงานไปยาวถงึ 10 ปี ราสเทรลลีบ่รรจงสรา้งพระราชวงัอย่างประณีตเนน้การตกแต่งภายในทีเ่ลอืกจะใช ้โคม

ไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสนี า้มนัเป็นหลกัดา้นนอกจะเป็นหนา้ทีข่อง เลอ บรอง เขาถกูพระเจา้ปีเตอรเ์ชญิมา 
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วนัที่เจด็ พระราชวงัแคทเธอรนี หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส•์ชอปป้ิงที่เอาทเ์ลต วลิเลจ •สนามบนิพลัโคโวเซนตปิ์เตอร ์

เบริค์  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 สรา้งลานน า้พ ุโดยเฉพาะ ลานน า้พแุห่งนี้ถอืเป็นจดุหลกัของประสาทแห่งนี้ก็วา่ได ้ดว้ยความยิง่ใหญ่ตระการตาและแสง

ของพระอาทติยก์ระทบผวิน า้ และขอบอ่างสทีองมนั รวมถงึบรรยากาศร่มรื่นของตน้ไมน้านาพนัธุจ์งึท  าใหเ้กิดภาพที่

สวยงามราวกบัดนิแดนในเทพนิยาย ** ในส่วนของน า้พทุางพระราชวงัจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตลุาคม 

จนถงึเดอืนพฤษภาคม และอาจปิดท าการในวนัจนัทรส์ิ้นเดอืน หรอืวนัจนัทรก์บัวนัองัคาร (2วนัตดิต่อกนั) โดยไม่แจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่เป็นธรรมเนียมวนัหยุดของชาวพื้นเมอืงรสัเซยี ในช่วงฤดูใบไมร่้วง และฤดูหนาว ในการเพิม่วนัหยุด 

กรณีทีพ่ระราชวงัฤดูรอ้นปิด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเขา้

พระราชวงัอืน่ทีเ่ปิดหรอืสถานทีอ่ืน่ๆในช่วงเวลาดงักลา่ว** 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ พระราชวงันิโคลสั พรอ้มชมการแสดงพื้นบา้นของชาวรสัเซีย 

 

 

 

 

 

ที่พกั Park Inn Pribaltijskayaหรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว ที่เมืองเซนตปิ์เตอเบริค์ 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าทกุท่านเดนิทางสู่หมูบ่า้นพระเจา้ซารห์รอืหมูบ่า้นปชุกิ้น สถานทีป่ระทบัและพกัอาศยัของเจา้นายช ัน้สูงไมว่า่จะเป็น 
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อเลก็ซานเดอร ์ปชุกิ้น ยอดกวเีอกรสัเซยี น าท่านชมพระราชวงัแคทเธอรนี ทีส่วยงามแห่งหนึ่งในรสัเซยี มหีอ้งต่างๆ ให ้

ชมนบัรอ้ยแต่ทกุท่านตอ้งไมพ่ลาดชมหอ้งอ าพนั (แอมเบอรรู์ม) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที1่8 อนัประมาณค่า

มไิดท้ีช่่างเยอรมนัสรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษตัรยิฟ์รดีรชิที1่ แห่งปรสัเซยีประกอบดว้ยแผ่นไมโ้อก๊ขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้อที ่

100 ตารางเมตร ประดบัอ าพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนงัและโมเสก อญัมณีมค่ีาจากอติาล ีหอ้งอ าพนัถกูสรา้งขึ้นใหม่

ในช่วง 20 ปีทีผ่า่นมา ปจัจบุนัราคาประเมนิคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่ห(์ในกรณีทีไ่มส่ามารถเขา้ชมพระราชวงั

แคทเธอรนีได ้ทางบรษิทัฯ ขอน าท่านชม พระราชวงัพาฟลอฟส ์ต ัง้อยู่สวนขนาดใหญ่ซึง่สรา้งโดพระราชนิีแคทเธอรนีม

หาราช เพือ่ใหก้บัพระราชบตุรพอล โดยใชช่้างทีพ่ระองคท์รงโปรดทีสุ่ดคอื Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และ

ควบคุมการก่อสรา้ง แต่ต่อมาพระเจา้พอล ทรงใหB้rennaช่างอติาเลยีนทีพ่ระองคโ์ปรดปรานเนื่องจากพระองคต์อ้งการ

ศิลปะแบบฝรัง่เศสมากกวา่อติาล ีท าใหค้าเมอรร์อนงอนไปพกัใหญ่และกลบัมาท างานต่อหลงัจากพระเจา้อเลก็ซานเดอร์

ที1่ขึ้นครองราชยท์รงเสดจ็มาพ านกัทีพ่ระราชวงันี้ตวัพระราชวงัประดบัดว้ยของเก่าด ัง้เดมิที่ถกูเก็บใหร้อดพน้จากก

ท าลายเมือ่คราวสงครามโลก) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่  OutletPulkovo Villageชมความสวยงาม ของการตกแต่งสไตลย์ุโรป และเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงที่

รวมรา้นคา้ดงัมากมายกวา่ 40 รา้น สมัผสัประสบการณก์ารชอ้ปป้ิง ทีค่รบครนัดว้ยสนิคา้ช ัน้น าต่างๆ มากมาย เช่น 

ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางเขา้สู่สนามบนิพลัโคโวเซนตปิ์เตอเบริก์ประเทศรสัเซีย 
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วนัที่แปด  สนามบนินานาชาตดูิไบ•สนามบินสวุรรณภมูิ  (-/-/-) 

 

23.55 ออกเดนิทางสู่ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสน์ครดูไบ โดยเทีย่วบนิEK176 บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 

 

06.55  ถงึสนามบนิ ท่าอากาศยานนานาชาตดูิไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสเ์พือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 

09.30 ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่EK 372บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

19.15 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

 
วนัเดินทางราคา รสัเซีย มอสโคว ์เซ็นตปี์เตอรเ์บิรก์ 8 วนั 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส(์EK) 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟลท์บิน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

7 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 
EK371/EK133 

EK176/EK372 57,900 57,900 57,900 6,000 

21 พ.ย. 61 28 พ.ย. 61 
EK419/EK133 

EK176/EK372 57,900 57,900 56,900 6,000 

28 พ.ย. 61 5 ธ.ค. 61 
EK419/EK133 

EK176/EK372 57,900 57,900 56,900 6,000 

** คณะเดินทางจาํนวน 30 ท่านต่อกรุป๊** 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Classไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-ดูไบ-มอสโคว-เซ็นตปี์เตอรเ์บริก์-ดูไบ-กรุงเทพฯ 

สายการบนิ(EK) 

 ภาษีน้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.กระเป๋าถอืข้ึนเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทกุม้ือตามรายการระบ,ุน้ําด่ืมบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวคนไทย 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร ,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือ

ความควบคมุของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนียม รวมทัง้ทรปิ 50USD/ท่าน 

 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทกุสถานที่ 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 
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1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถงึ 20 ท่าน ทางบรษิทัจะขอเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง หรอื

เปลี่ยนแปลงราคาค่าทวัรเ์พิม่ เพือ่ทาํการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดนิทาง 

2.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 20,000 บาท สว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั

มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดนิทาง21วนั) 

3. กรณียกเลกิ 

3.1 ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางตอ้งทาํก่อนการเดินทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเตม็จาํนวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิท ัง้หมดโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

4. กรณีเจบ็ป่วย 

4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายในเช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุ 

คร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋หรอืชําระค่าทวัรเ์น่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้

หากเกดิขอ้ผิดพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทกุกรณี 

 

โรงแรมที่พกั 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะนํา

ใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ  

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทําใหห้อ้งพกัแบบเดี่ยวSingleหอ้งคู่ Twin/Double

อาจจะไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอา่งอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fairเป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

 บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
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 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,

การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ี

ในกรณีที่เกดิเหตสุดุวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็น

การชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือ

ไดห้ากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน้ํามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลี่ยน ทางบรษิทั สงวนสทิธิ์ปรบัราคาตัว๋ดงักลา่ว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เลม่น้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ

กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสูบบหุรี่ บนรถโคช้,โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีขอ้กาํหนดที่ชดัเจนในเรื่อง

การสูบบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาํหรบัผูสู้บบหุรี่ 
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 หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป/รสัเซีย รา้นคา้จะปิดเป็นสว่นใหญ่ ในกรณีท่านตอ้งการ

จองทวัรใ์นช่วงพเีรยีดดงักลา่ว กรุณาพจิารณาหรอืตดัสนิใจกอ่นทาํการจองทวัร ์

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอยีดทกุหนา้อย่างถ่องแท ้

แลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 

 


