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เดินทาง เมษายน – กรกฎาคม 63
โบสถ์โฮลีทรินิตี ้ | จัตรุ สั แดง | พระราชวังเครมลิน | ช้อปปิ ้งถนนเนฟสกี ้ | ป้อมปี เตอร์แอนด์พอล | เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ |
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | พระราชวังแคทเธอรีน

ราคาแนะนาเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – อิสระช้อปปิ ้งถนนอารบัต
วันที่ 3. ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี ้ - โบสถ์อสั สัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดนิ กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือดินเนอร์แม่นา้
ใจกลางกรุงมอสโคว์
วันที่ 4 วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – จัตรุ สั แดง – อิสระช้อปปิ ้งห้าง GUM - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
– ละครสัตว์
วันที่ 5. นั่งรถไฟความเร็วสูงสูน่ ครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ชมระบาพืน้ เมือง ณ พระราชวังนิ
โคลัส
วันที่ 6. ปี เตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปี เตอร์แอนด์พอล – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า
วันที่ 7. โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารคาซาน – ช้อปปิ ้งถนนเนฟสกี ้
วันที่ 8. เมืองพุชกิน้ – พระราชวังแคทเธอรีน – อิสระช้อปปิ ้ง OUTLET – สนามบิน
วันที่ 9. ดูไบ – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2
03.30 น.
06.55 น.
09.35 น.
13.50 น.

ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377
ถึงสนามบินดูไบ นาท่านเปลีย่ นเครือ่ งเพื่อเดินทางต่อ
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133
ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ ตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
กรุ งมอสโคว์ได้ทงั้ เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน นอกจากนีย้ งั มีแผงลอยขายของที่ระลึกใน
ราคาถูกตัง้ อยู่เป็ นจานวนมากที่ท่านสามารถเลือกซือ้ และต่อรองราคาได้ดว้ ย และนาท่านเดินทางสู่ถนนอารบัต (Arbat
Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทัง้ ย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ น่ ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น ร้านอาหาร
มากมาย และยังมีศิลปิ นมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เข้าสูท่ ี่พกั MOSCOW HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

3

กรุ งเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – อิสระช้อปปิ้ งถนน
อารบัต

ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุ ง
มอสโคว์ - ล่องเรือดินเนอร์แม่นา้ ใจกลางกรุ งมอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนีเ้ ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซาร์กอร์สได้เป็ นที่ตงั้ ของศาสน
สถานที่ใหญ่ที่สดุ และเก่าแก่ที่สดุ ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ
สอนการร้อ งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ น วิ ทยาลัย สงฆ์ เข้า ชมโบสถ์โ ฮลี ท ริ นิ ตี้ (Holy Trinity
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

ที่พกั
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Monastery) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสี
เงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ เข้า
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี
ค.ศ. 1559-1585เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตั รุ สั วิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5
ชั้น โบสถ์เ ก่ า แก่ สร้า งในสมัย พระเจ้า ปี เ ตอร์ม หาราช ภายในตกแต่ง ด้ว ยภาพนัก บุญ มี แ ท่ น สาหรับ ประ กอบพิ ธี ข อง
พระสังฆราชและที่สาหรับนักร้องนาสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่
จัตรุ สั วิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สงู กว่าชมบ่อนา้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซมึ ขึน้ มาเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสูม่ อสโคว์ เพื่อนาท่านเข้าชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สดุ ในโลก
ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง
แรกสุดที่สตาลิน ขึน้ มาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นามาตกแต่งภายในสถานีนนั้ เป็ นลักษณะของ
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรู ปของงานปั้ น
รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่า
นาท่านสัมผัสความหรู หราของ Dinner Cruise ล่องเรือไปตามแม่นา้ Moskva ดื่มด่ารับบรรยากาศแบบสบายๆพร้อม
รับประทานอาหาร ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่ งแม่นา้ เป็ นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์ที่นา่ ประทับใจ
เข้าสูท่ ี่พกั MOSCOW HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

ที่พัก
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วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – จัตุ รัสแดง – อิส ระช้ อปปิ้ งห้าง GUM –
พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ละครสัตว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่
ที่สดุ ในรัสเซีย สร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1
ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี จากนัน้ นาท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์
สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั สถานที่แห่งนีใ้ ช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตรุ สั แดงเป็ นที่ตงั้ ของกลุม่ สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อั นได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล
(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสนั สวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตัง้ อยูบ่ นป้อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่
ทามาจากทับทิม นา้ หนัก 20 ตัน ซึง่ พรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 นาท่านเยี่ยมชมห้างสรรพสินค้ากุม
(GUM Department store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปี ค.ศ.1895 จาหน่ายสินค้าจาพวกแบรนด์เนม เสือ้ ผ้า
เครือ่ งสาอาง นา้ หอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอน
อยูบ่ นแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ภายในรัว้ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รบั รองแขก
ระดับประมุขของประเทศ นาท่านสูจ่ ตั รุ สั วิหาร ถ่ายรู ปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอ
ระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทกุ พระองค์ จากนัน้ ชมระฆังพระเจ้าซาร์รา้ งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบ
ใหญ่ที่สดุ ในโลกเพื่อนาไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มี
ความต้องการสร้างปื นใหญ่ที่สดุ ในโลกที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์นา้ หนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา
โบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นาเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
เก่าแก่ที่สดุ ของรัสเซียเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่เก็บสะสม
ของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็ นหนึ่งในสาม
พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึง่ อีก 2 ที่อยูท่ ี่องั กฤษและอิหร่าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ท้ ี่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้
มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก
15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนีย้ งั มีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ตา่ งๆ และมีของที่ระลึกด้วย ** กรณีละครสัตว์งดการแสดง
โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท่านละ 1,000.- บาท **
เข้าสูท่ ี่พกั MOSCOW HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่ 5
เช้า

กลางวัน
บ่าย

6

นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ชม
ระบาพืน้ เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเพื่อนาท่านนั่งรถไฟด่วน High Speed Trains : Sapsan เดินทางสูเ่ มืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
โดยทัง้ สองเมืองมีระยะทางห่างกันถึ ง 650 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 40 นาที ชมความงดงามของนครเซนต์ปี
เตอร์สเบิรก์ (St. Petersburg) ที่สร้างโดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราชเมื่อปี ค.ศ. 1703 ได้รบั ฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลา้ ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ น้ รวมทัง้
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปี กสั โซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวย
ที่สดุ และใหญ่ที่สดุ ของโลกแห่งหนึง่
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชมการแสดงศิลปะพืน้ เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ที่มีชื่อเสียงในการ
แสดง การเต้นรา การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจาชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุ กสนาน และประทับใจ
ซึ่งในช่วงพักการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็ นต้น
เข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม ST.PETERBURG HOTEL หรือเทียบเท่า

ที่พัก

วันที่ 6
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

7

ปี เตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้ อมปี เตอร์แอนด์พอล –
พิพธิ ภัณฑ์เรือรบออโรร่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสู่เมืองปี เตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ที่
สร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช พระตาหนักที่ได้ชื่อว่าเป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วย
อุทยานนา้ พุที่พวยพุ่งมาจากรู ปปั้ นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับ
ประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคาอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่
สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุแ์ ละสวน
นา้ พุอนั ตระการตาสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นมหาวิหารที่สวยงามที่สดุ และใหญ่เป็ นลาดับ
4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสสสวยงาม รู ปเขียนไอคอน โบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์แห่งนีเ้ ป็ นที่นบั ถือของชาวเมืองอย่าง
มาก จากนัน้ นาเข้าชมป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็ นที่คุมขังนักโทษทาง
การเมืองเป็ นป้อมปราการที่สร้างขึน้ พร้อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ปั จจุบันใช้เป็ นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกใน
ราชวงศ์ โรมานอฟทุกพระองค์ จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวัติศาสตร์ของรัสเซียที่มีประวัติยาวนานรวมถึงการผ่านช่วงการปฏิวตั กิ ารเปลีย่ นแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ.
1917 และสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1941 - 1945 ด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม ST. PETERBURG HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่ 7
เช้า

กลางวัน
บ่าย
ค่า
ที่พกั

8

โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) – ช้อปปิ้ งถนน
เนฟสกี้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สร้างขึน้ บนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่
2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างเพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่พระบิดา และนาท่านชมและถ่ายรู ปกับมหา
วิหารคาซาน (Kazan Cathedral) เป็ นมหาวิหารของนิกายออร์โธดอกซ์ของรัสเซีย สร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช
ในปี ค.ศ. 1708 ตัง้ อยู่ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี ้ สร้างเลียนแบบตามมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุ งโรม มีลกั ษณะรู ปทรง
ครึง่ วงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็ นระเบียบ เพื่ออุทิศให้กบั พระแม่มารียแ์ ห่งคาซาน เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่น
ที่สดุ ในรัสเซีย ประตูดา้ นทิศเหนือถูกหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์และเป็ นแบบจาลองของ “ประตูสวรรค์” ที่หอศีลจุ่มฟลอเรนซ์สร้าง
ขึน้ โดย Lorenzo Ghiberti โครงสร้างหลักของโบสถ์แห่งนี ้ ทาจากหินอ่อน จึงคล้ายกับเป็ นพิพิธภัณฑ์หินทางธรรมชาติของ
รัสเซียก็วา่ ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ ้งที่ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) โดยชื่อถนนนัน้ ได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเ้ ป็ นถนนย่านการค้าสายหลักใน
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ สินค้านานาชนิดเป็ นของที่ระลึก
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม ST.PETERBURG HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่ 8
เช้า

กลางวัน
บ่าย

20.30 น.
23.55 น.

9

เมืองพุชกิน้ – พระราชวังแคทเธอรีน – อิสระช้อปปิ้ ง OUTLET –
สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ ป็ นที่ประทับในฤดูรอ้ นของราชวงศ์ และมี เหตุการณ์
สาคัญเกิดขึน้ ในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะ
ปฏิ วัติ ซึ่ง กลายเป็ น ประวัติ ศ าสตร์ห น้า สุด ท้า ยในเมื อ งพุช กิ ้น และราชวงศ์โ รมานอฟที่ ย าวนานกว่า 200 ปี น าเข้า ชม
พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้ วิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปั ตยกรรมผสมผสานโดย
นาเอาความโดดเด่น ของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มี หลัง คารู ปโดมสีท องสุกปลั่งภายใน
ประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้องอาพัน (Amber Room) ที่ทกุ ท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชม
สวนอันร่มรืน่ งดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ ้งสินค้าพืน้ เมืองได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo เอาท์เลทแห่งแรกของเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ที่มีสนิ ค้าหลากหลาย ทัง้ แบบลักชัวรี่แบ
รนด์พรีเมี่ยม ของตกแต่งบ้าน และสปอร์ตแบรนด์ ลดราคา 30% – 70% ตลอดทัง้ ปี อิสระให้ท่านช้อปปิ ้งเลือกซือ้ สินค้าแบ
รนด์ต่างๆตามอัธยาศัย อาทิ ADIDAS , BOSS , CALVIN KLEIN , EKONIKA , GEOX , GUESS , JOOP, IMPERIA
SUMOK, LACOSTE, MEUCCI, MICHAEL KORS, NIKE, PUMA ฯลฯ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 176
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วันที่ 9 ดูไบ – กรุ งเทพฯ
06.50 น.
09.40 น.
18.55 น.

ถึงสนามบินดูไบ นาท่านเปลีย่ นเครือ่ งเพื่อเดินทางต่อ
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
คณะเดินทางเดือน ก.ค. 2563 เป็ นต้นไป เที่ยวบินที่ EK 372 จะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 19.15 น.
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
DISCOVER RUSSIA 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

09 – 17 เม.ย. 63
01 – 09 พ.ค. 63
06 – 14 พ.ค. 63
04 – 12 ก.ค. 63

67,900
58,900
62,900
63,900

67,900
58,900
62,900
63,900

67,900
58,900
62,900
63,900

40,950
37,950
41,950
40,950

6,500
5,900
8,900
8,900

ั
ื เดินทางสญชาติ
่ ร ัสเซย
ี
หน ังสอ
ไทย ไม่ตอ
้ งทาวีซา
**โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
4. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **
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8.

เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครือ่ งดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (42 ยูเอสดอลลาร์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูเอสดอลลาร์)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.
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ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่
นั่ง Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ า่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะ
ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
3.
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มี
อ่างอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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