
  

 
 

Discovery Russia 8 D 5 N 
มอสโก – เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 8 วนั 

จตัุรสัแดง – พระราชวงัเครมลนิ– สแปรโ์รวฮ์ลิล ์- รสัเซยีนเซอรค์สั 
 พระราชวงัฤดูหนาว – พระราชวงัฤดูรอ้น – กาล่าดนิเนอร ์

พเิศษ! นอนรถไฟช ัน้ First Class ทานกาล่าดนิเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั 
 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
22.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิ

เอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชือ่พรอ้มรบิบิน้ใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 
 
วนัทีส่อง สุวรรณภูม ิ- ดูไบ – มอสโคว ์– มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร – ถนนอารบทั 
02.00 น.      ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK371 (บรกิารอาหาร

และเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ) 
06.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเคร ือ่ง  
10.00 น. เดนิทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 133 (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ) 
14.20 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิโดโมเดโดโว สหพนัธรฐัรสัเซยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ ออกเดนิทาง

สู่ มหาวิหารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) ที่สรา้งขึน้โดย “พระเจา้ซารอ์เล็กซาน
เดอรท์ี่ 1” ในปี 1839 และก็ด าเนินการสรา้งกนันานถึง 45 ปีสวยงาม
อลงัการตัง้แต่แรกเห็น ตวัอาคารสีขาวสะอาด ตดักนัดว้ยยอดโดมสีทอง 
เป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากทีร่สัเซยีรอดพน้
จากสงครามนโปเลียนแห่งฝร ัง่เศสมาได ้อิสระใหท่้านถ่ายภาพดา้นนอก 
จากน้ันเดินเที่ยวชม ถนนอารบทั ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไปดว้ย
รา้นคา้รา้นอาหาร ในย่านนี้เราจะไดเ้ห็นศิลปินพรอ้มงานศิลปะสวยๆ 
มากมายใหช้มและเลอืกซือ้ และของทีร่ะลกึหลากหลายแบบก็มใีหเ้ชน่กนั  

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่าม พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี ่– โบสถอ์สัสมัชญั – ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์– หอระฆงัพระ

เจา้อวีาน – สแปรโ์รวฮ์ลิล ์– รสัเซยีนเซอรค์สั 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin Palace) สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นสญัลกัษณแ์ละเป็นหนา้
เป็นตาของรสัเซียมายาวนาน ที่สรา้งขึน้ในรชัสมัยของพระเจา้อีวานที่ 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด 
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พระราชวงัเครมลนิเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและยนือายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของ
รสัเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจ านวนหอ้งใชส้อยถงึ 700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการทีม่คีวาม
ยาวประมาณ 2,235 เมตรส าหรบัสงัเกตการณ ์ภายหลงัปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นทีท่ าการของรฐับาล และส่วนหน่ึงเปิด
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหค้นทั่วไปเขา้ชมได ้ทีบ่รเิวณดา้นนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์ ปืนใหญ่ทีไ่ดร้บัการ
บนัทกึลงกนิเนสบุค๊ว่ามีปากกระบอกใหญ่ทีสุ่ดในโลก ซึง่สรา้งขึน้ในปี 1586 เพือ่ข่มขวญัศตัรูและเพือ่ใหเ้ป็นปืน
ใหญ่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกสมชือ่ ดา้นนอกมีเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 120 เซนติเมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มีน ้าหนัก
รวมถงึ 40 ตนั และยงัมรีะฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกชือ่ว่า ระฆงัพระเจา้ซาร ์อยู่บนหอคอยพระเจา้อวีานทีสู่ง 81 เมตร 
ระฆงัใบนีจ้งึถูกสรา้งใหม้ีขนาดใหญ่มาก น ้าหนักรวมมากถึง 200 ตนั แต่ทีเ่ห็นมุมหน่ึงมีช ิน้ส่วนของระฆงัแตก
ออกมา ซึง่ก็มีน ้าหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบรเิวณพระราชวังเครมลินเราจะไดเ้ห็น โบสถอ์สัสมัชญั 
(Assumption Cathedral) โบสถเ์ก่าแก่และศกัดิส์ทิธิ ์ดว้ยการเป็นสถานทีจ่ดัพธิรีาชาภเิษกของกษตัรยิข์อง
รสัเซยีทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถม์ ี5 ช ัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ดา้นนอกและดา้นใน ยิง่ดา้นในน้ันมภีาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอนอยู่ดว้ย สวยงามมากจรงิๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดทีจ่ะเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี ่หน่ึงใน
พพิธิภณัฑท์ีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดของมอสโคว ์ทีเ่ก็บรวบรวมสมบตัลิ า้ค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอญัมณี เคร ือ่งประดบั อาวุธ และ
งานศลิปะช ัน้น ามากมาย 
 

   
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางต่อสู่จุดชมวิวเมืองทีส่วยงามทีสุ่ดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮลิล ์(Sparrow Hills) หรอือีกชือ่คือ เลนิน

ฮลิส ์เน่ืองจากเป็นท าเลทีม่องเห็นทศันียภาพของเมืองไดช้ดัเจนและเป็นมุมทีเ่ลนินชืน่ชอบมาก จงึเลอืกจุดนีเ้ป็น
ทีต่ ัง้ของบา้นพกัส่วนตวั ปัจจุบนันอกจากจะเปิดรบันักท่องเทีย่วขึน้มาชมววิจุดเดยีวกบัเลนินในอดตีแลว้ ยงัเป็นที่

นิยมในการใชเ้ป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยีอกีดว้ย 
เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 ชมการแสดง รสัเซยีนเซอรค์สั ละครสตัวข์ึน้ช ือ่ของรสัเซยีทีผ่สมผสานระหว่างการแสดงของสตัวต์่างๆ กายกรรม

และมายากล ทีท่ ัง้สนุกและตืน่ตาเป็นโชวท์ีพ่ลาดไม่ได ้
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  
วนัทีส่ี ่  สถานีรถไฟใตด้นิ – จตัรุสัแดง – มหาวหิารเซนตบ์าซลิ – หอนาฬหิาซาวเิออร ์– หา้งกมุ – ล่องเรอื 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จุดหมายแรกของวนันี้คือ สถานีรถไฟใตด้ินแห่งมอสโก (Moscow Metro) แมจ้ะเหมือนไม่ใชส่ถานที่

ท่องเทีย่ว แต่เมือ่มาก็ตอ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองน่ังดูซกัคร ัง้ แต่กอ่นเคยเป็นสถานทีห่ลบภยั
จากกองก าลงัทหารนาซใีนชว่งสงครามคร ัง้ที ่2 หากนับรวมความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟใตด้นิทั่วมอสโกจะมี
ความยาวถงึ 260 กโิลเมตร และที ่สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเด่นดว้ยการตกแต่ง
ในสไตลบ์ารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ั่วทัง้สถานี พรอ้มขอบเพดานอาคารโคง้สวยงามที่

อลงัการยิง่ใหญ่ดว้ยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี มเีสาหนิอ่อน งานจติรกรรมเลอค่า
แฝงไวใ้นทุกซอกทุกมุม 

 

 
  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แลว้มุ่งหนา้สู่ จตัุรสัแดง (Red Square) จตัุรสัทีส่วยงามทีสุ่ดใน
โลกเพราะสรา้งดว้ยการน าหนิแกรนิตและหนิอ่อนจ านวนนับลา้นชิน้ตอกฝังลงบนพืน้ทั่วจตัุรสัทีม่ีความกวา้ง 695 
เมตรและยาว 130 เมตร ท าใหก้ลายเป็นจตัุรสัโมเสกทีย่ิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็นทีต่ ัง้ของกโิลเมตรทีศู่นยข์องรสัเซยี 
โดยรอบจตัุรสัแดงจะลอ้มรอบไปดว้ยสถานทีส่ าคญัหลายแห่ง มี หอนาฬิกาซาวเิออร ์(Savior Tower) ทีต่ ัง้
อยู่บนป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหนา้ขึน้ไปชมบนยอดหอเราจะเห็นไดว้่าออกแบบดว้ยศลิปะแบบโกธกิ ประดบัดว้ย



  

ดาวแดง 5 แฉกซึง่เป็นทับทิมน ้าหนักถึง 20 ตัน มี วิหารเซนตบ์าซลิ (St. Basil's Cathedral) น่ีคือ
สิ่งก่อสรา้งที่ไดร้บัการยอมรบัว่ายิง่ใหญ่ทีสุ่ดของรสัเซยีในยุคศตวรรษที่ 16 
วิหารเซนตบ์าซลิสรา้งขึน้อย่างสวยงามและมีสีสนัแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 
1555 มีโดมถงึ 9 ยอดทีสู่งลดหลั่นกนัไป หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum) อยู่
ไม่ใกลจากจตัุรสัแดง เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่และมีช ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของ
รสัเซยีซึง่เปิดใหบ้รกิารเมือ่ปี 1895 ตวัอาคารน้ันสูง 3 ช ัน้ ภายในสวยงามโอ่
อ่าอลงัการ และรา้นคา้จ านวนกว่า 200 รา้น อดัแน่นไปดว้ยสินคา้มากมาย 
โดยเฉพาะแบรนดเ์นมชือ่ดงัระดบัโลก  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
**ล่องเรอื ชมความงามยามค ่าคนืของแม่น ้ามอสโคว ์ววิสวยๆ ของตวัเมือพรอ้มดว้ยแสงสจีากสะพานและอาคาร
ต่างๆ น้ันก็ไดเ้ป็นบรรยากาศและไดภ้าพเมอืงมอสโควใ์นอกีมุมมองทีก็่สวยไม่แพก้นัเลย 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เซนตปี์เตอรส์เบริก์ โดย รถไฟตูน้อนช ัน้ First Class  

วนัทีห่า้  เซนตปี์เตอรส์เบริก์ – โบสถห์ยดเลอืด – พระราชวงัฤดูหนาว 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร เดนิทางถงึ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ มุ่งหนา้เขา้สู่ตวัเมืองของเมืองหลวง

เก่าและเมืองแห่งประวตัิศาสตรข์องประเทศรสัเซยีทีง่ดงามเป็นทีก่ล่าวขาน
จนไดช้ ือ่ว่า ราชนีิแห่งยุโรปเหนือ เมืองใหญ่เมอืงนีก้อ่ตัง้ขึน้โดยพระเจา้
ปีเตอรม์หาราชในปี 1703 และก็ทรงยา้ยเมืองหลวงจากมอสโกมาที่น่ีจน
ครองความเป็นเมืองหลวงอยู่นานกว่า 200 ปี น าท่านถ่ายภาพโบสถ ์
หยดเลอืด (Church of the Saviour on the Blood) โบสถเ์ก่าทีส่รา้ง
ตัง้แต่ปี 1883 ซึง่จรงิๆ แลว้ก็เป็นโบสถป์กตทิั่วไปทีม่ไีวเ้พือ่ประกอบพธิทีาง
ศาสนา ตวัอาคารโบสถอ์อกแบบสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบเซนตไ์ทน์
เชน่เดยีวกบัวหิารเซนตบ์าซลิในมอสโกทีเ่ป็นอาคารตน้แบบ ผูส้รา้งโบสถแ์ห่งนีก็้คอื “พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3” 
ซึง่สรา้งใหเ้ป็นอนุสรณถ์วายพระเกยีรตแิก ่“พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2” พระบดิาทีถู่กลอบปลงพระชนมใ์นบรเิวณนี้

เมือ่ปี 1881 ภายในโบสถน้ั์นก็สวยงดงามดว้ยโมเสกสสีนัต่างๆ ทีป่ะตดิปะต่อเป็นเร ือ่งราวในศาสนาครสิตเ์ป็นจุด
รวมสายตาของนักท่องเทีย่วจากทัว่โลกทีเ่ขา้มาชมโบสถห์ยดเลอืดแห่งนี ้เพราะทนัททีีม่แีสงอาทติยส์าดส่องเขา้มา
กระทบ ความสวยงามอลงัการก็จะยิง่เจดิจา้จนพาใหเ้คลิม้กนัจนลมืเวลานาทไีปเลย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้ชม พระราชวงัฤดูหนาว พระราชวงัที่สรา้งตัง้แต่ปี 1732 และเพื่อ

แสดงถงึอ านาจและความยิง่ใหญ่ของรสัเซยีจงึไดส้รา้งใหม้ีขนาดทีใ่หญ่และ
ตกแต่งอย่างงดงามในสไตล ์บารอก เป็นพระราชวงัทีม่เีอกลกัษณด์ว้ยสเีขยีว
ขาว ดา้นหนา้อาคารมีความยาวถึง 250 เมตร มีหอ้งรวมแลว้กว่า 1,500 
หอ้ง ปัจจุบันพระราชวังฤดูหนาวแห่งนี้ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมภายในไดเ้ป็น 
พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ ภายในมกีารจกัแสดงสมบตัลิ า้ค่าของราชวงศแ์ห่ง
รสัเซยี เก็บงานศิลปะระดบับนัลือโลกซึง่มีมากถึงกว่า 3,000,000 ชิน้ ทัง้
งานเขยีน งานป้ัน งานแกะสลกั หลายชิน้เป็นของเกา่ตัง้แต่ยุคอยีปิตโ์บราณไลม่าจนถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่20 และยงั
มีหนังสอืเก่าอกีหลายหมืน่เล่มซึง่มีคุณค่าทางประวตัศิาสตรอ์ย่างทีสุ่ด ผลงานจากศิลปินชือ่ดงัระดบัโลกไม่ว่าจะ
เป็น ไมเคลิ แองเจโล, ลโีอนารโ์ด ดา วนิช,ี แวนโกะ๊ ก็สามารถหาชมไดท้ีพ่พิธิภณัฑแ์ห่งนี ้

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั ณ Park Inn Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีห่ก พระราชวงัฤดูรอ้น เปโตรคาวาเรสต ์– ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – กาล่าดนิเนอร ์พระราชวงันิโคลสั 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่  พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ 
(Peterhof Palace) เพือ่เขา้ชมภายในพระราชวงัทีพ่ระเจา้ปีเตอรม์หา
ราชทรงสรา้ขึน้รมิทะเลบอลตกิในปี 1705 เพือ่ใหเ้ป็นทีป่ระทบัพกัผ่อน
ในชว่งฤดูรอ้น และก็ทรงมีความตอ้งการใหพ้ระราชวงัแห่งนี้สวยงาม
ยิง่ใหญ่ยิง่กว่าพระราชวงัแวรซ์ายสแ์ห่งฝร ัง่เศส ดว้ยจุดประสงคเ์ดียวก็
คือเพื่อแสดงออกถึงความรุง่เรอืงร ่ารวยของรสัเซยีในยุคน้ัน เพราะ
ตอ้งการใหย้ิง่ใหญ่เหนือใคร บรรดาวศิวกรสถาปนิกฝีมือดจีงึถูกเกณฑ ์
มารบังานออกแบบพระราชวงัแห่งนีม้ากมาย เพือ่เนรมิตความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสกิใหก้บัตวัอาคารและหอ้งต่างๆ ทัง้หมด ทีย่ิง่ใหญ่กว่าหอ้งไหนๆ ก็
ตอ้งทอ้งพระโรงและหอ้งจดัเลีย้งซึง่จะวลิศิมาหรามาก และใชจ่ะอลงัการกนัแค่ภายใน เพราะภายนอกเราก็จะไดต้ืน่
ตากบัอุทยานพรรณไมท้ีม่ปีระตมิากรรมน ้าพุทองเหลอืง สูงถงึ 27 ขัน้พรอ้มรปูป้ันอกี 255 ชิน้ตกแต่งรายรอบ 



  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเที่ยวชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล (Peter and Paul 
Fortress) สิง่กอ่สรา้งช ิน้แรกของเซนสปี์เตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ปี
เตอรม์หาราช และก็ทรงตัง้ช ือ่ใหป้้อมแห่งนีต้ามชือ่ของนักบุญปีเตอรแ์ละ
นักบุญปอลผูเ้ป็นสาวกแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ป้อมแห่งนีส้รา้งขึน้ในปี 1703 
เพือ่ประโยชนใ์นการป้องกนัศตัรู โดยมีความสูงประมาณ 122.5 เมตร 
ต่อมาในราวปี 1706 ก็ขยบัขยายใหม้ีพืน้ทีข่องคุกส าหรบัคุมขงันักโทษ
การเมอืง และก็ไดต้อ้นรบันักโทษการเมอืงชือ่ดงัของเมอืงอยู่หลายคน แต่
ก็ไม่มีนักโทษคนใดน่าสนใจเท่ากบัการถูกคุมขงัของ “ซารเ์รวิช อเล็ก
ซสิ” (Tsarevich Alexis) พระโอรสองคโ์ตของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ทีถู่กจบัไดว้่าจะก่อการกบฏและลอบปลง
พระชนมพ์ระบิดา ส่วนพระเจา้ปีเตอรม์หาราชภายหลงัเมือ่เสด็จสวรรคตก็ถูกน าพระศพบรรจุไวใ้นสุสานกษตัรยิ ์
ภายในป้อมแห่งนี ้ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อลก็ยงัท าหนา้ทีเ่สมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษตัรยิแ์ละราชนีิแห่งโรมาน
รอฟไวอ้กีมากมาย เชน่ พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่2 และ พระนางมาร ีอเล็กซาดรอฟนา ซึง่เป็นเจา้หญงิจาก
เยอรมนี รวมถงึพระเจา้ซารนิ์โคลสัที ่2 และพระบรมวงศานุวงศอ์งคอ์ืน่ๆ ดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น กาล่าดนิเนอร ์ภายใน พระวงันิโคลสั ลิม้รสไขป่ลาคาเวยีรแ์ละจบิแชมเปญ พรอ้มชม
การแสดงพืน้เมอืงของรสัเซยีทีข่ึน้ช ือ่ ดว้ยดนตรแีละการรอ้งเพลงทีม่เีอกลกัษณ ์

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั ณ Park Inn Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีเ่จด็ มหาวหิารไอแซค – Outlet Village Pulkovo 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เขา้ชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนตไ์อแซค (Saint Isaac’s 
Cathedral) มหาวหิารโดมทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก สวยงามน่าชม
ไปทัง้หลงั แต่ก่อนเคยเป็นโบสถไ์มเ้ก่าหลงัเล็ก พอเปลี่ยนเป็นมหาวิหารหลงั
ใหญ่ความอลงัการก็ปรากฏขึน้ดว้ยอาคารหลงัใหญ่ทีม่ีเสาหินแกรนิตชิน้ใหญ่
จ านวน 48 ตน้ แถมแต่ละตน้หน่ึงก็สูงเกนิ 20 เมตร น ้าหนัก 114 ตนั ส่วนของ
ยอดโดมทีเ่ห็นเป็นสีทองน่ันก็ท าดว้ยทองค าแผ่นหนักประมาณ 100 กโิลกรมั 
สวยงามยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo อิสระใหท่้านเลือกซือ้ของทีเ่อาทเ์ล็ต ซึง่รวมรา้นคา้  
แบรนดด์งัมากมายกว่า 40 รา้นคา้ช ัน้น ามากมาย อาท ิเชน่ ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE 
PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 176  
วนัทีแ่ปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเคร ือ่ง  
09.30 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

(บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

****************************************** 
อตัราคา่บรกิาร 

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

วนัเดนิทาง ราคา 
  

 
 

49,900 
พฤษภาคม 

1-8 / 8-15 / 18-25 /22-29 พ.ค. 62 
28 พ.ค. – 4 ม.ิย. / 26 พ.ค. – 2 ม.ิย. 62 

29 พ.ค. – 5 ม.ิย. 62  

พฤษภาคม  15-22 พ.ค. 62 52,900 

มถินุายน – กรกฎาคม 
11-18 ม.ิย. 

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

กรกฎาคม 9-16 / 12-19 / 23-30 / 24-31 ก.ค. 54,900 



  

 

อตัรานีร้วม 
✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้ม่รวม 
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรอืตดักรุป๊เท่านัน้) 

✓ ค่าน า้หนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัตอ่หน่ึงคน 

✓ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั 

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

✓ ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน  

 เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
1.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วนั เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-25 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะ
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญ
หาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่า
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะถอืวา่ท่าน
รบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

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


