
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

 

 

   

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DISCOVER RUSSIA 
9 วัน 6 คืน 

 
เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 63 

 โบสถ์โฮลีทรินิตี ้| จตัรัุสแดง | พระราชวงัเครมลนิ | ช้อปปิง้ถนนเนฟสกี ้| ปอ้มปีเตอร์แอนด์พอล | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก |   
พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ | พระราชวงัแคทเธอรีน 

 ราคาแนะน าเพียง  58,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – อิสระช้อปปิง้ถนนอารบตั 
วนัท่ี 3. ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลทีรินิตี ้ - โบสถ์อสัสมัชญั - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ -  ลอ่งเรือดินเนอร์แม่น า้ 
            ใจกลางกรุงมอสโคว์  
วนัท่ี 4  วิหารเซนต์ ซาเวียร์ –  จตัรัุสแดง –  อิสระช้อปปิง้ห้าง GUM -  พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ี     
           – ละครสตัว์ 
วนัท่ี 5. นัง่รถไฟความเร็วสงูสูน่ครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ – ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิ 

โคลสั 
วนัท่ี 6. ปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ปอ้มปีเตอร์แอนด์พอล – พิพิธภณัฑ์เรือรบออโรร่า 
วนัท่ี 7. โบสถ์หยดเลอืด – มหาวิหารคาซาน – ช้อปปิง้ถนนเนฟสกี ้   
วนัท่ี 8. เมืองพชุกิน้ – พระราชวงัแคทเธอรีน – อิสระช้อปปิง้ OUTLET – สนามบิน  
วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์  
เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – อิสระช้อปป้ิงถนน
อารบัต 

03.30 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377 
06.55 น. ถึงสนามบนิดไูบ น าท่านเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.35 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงมอสโคว์  โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที่ยวบนิที่ EK 133 
13.50 น. ถึงสนามบนิดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์  สหพนัธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว น าเดินทาง สู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
กรุงมอสโคว์ได้ทัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน  นอกจากนีย้ังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกใน
ราคาถูกตัง้อยู่เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้และต่อรองราคาได้ด้วย และน าท่านเดินทางสู่ถนนอารบัต (Arbat 

Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการค้า แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านค้าของท่ีระลึก ร้านนั่งเล่น ร้านอาหาร
มากมาย และยงัมีศลิปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั MOSCOW HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 3 
ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี ้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดนิกรุง
มอสโคว์ -  ล่องเรือดนิเนอร์แม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซาร์กอร์สได้เป็นท่ีตัง้ของศาสน

สถานท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบญุท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศิลปะ 
สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ เข้าชม โบสถ์โฮลีทรินิตี  ้ (Holy Trinity 

Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหวัหอมสีทอง ภายในตกแตง่ด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสี
เงินของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจกุระดกูของท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสกัการะด้วยการจูบฝาโลงศพ เข้า
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมยัพระเจ้าอีวานเม่ือปี 
ค.ศ. 1559-1585เลียนแบบมหาวหิารอสัสมัชญัท่ีจัตรัุสวิหารแห่งเคลมลนิ  ภายในตกแตง่ด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของ
พระสงัฆราชและท่ีส าหรับนกัร้องน าสวด หอระฆงั สร้างในสมยัของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังท่ี
จตัรัุสวหิารแห่งพระราชวงัเครมลนิ แตท่ี่น่ีสงูกวา่ชมบอ่น า้ศกัดิส์ทิธ์ิ (Chapel Over the Well)  ท่ีซึมขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่มอสโคว์ เพ่ือน าท่านเข้าชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้วา่มีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก 

ด้วยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิมีจดุเร่ิมต้นมาจากช่วง 
แรกสดุท่ีสตาลนิ ขึน้มาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ 
Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างขึน้เพ่ือระลึกถึงคณุความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปัน้ 
รูปหลอ่ ภาพสลกันนูต ่า 

ค ่า น าท่านสัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise ล่องเรือไปตามแม่น า้ Moskva ดื่มด ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆพร้อม
รับประทานอาหาร ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้เป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ 

ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั MOSCOW HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 4 
วิหาร เซนต์  ซา เ วีย ร์  – จั ตุ รัสแดง  – อิสระ ช้อป ป้ิง ห้าง  GUM – 
พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี – ละครสัตว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมวหิารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวหิารโดมทองท่ีใหญ่

ท่ีสดุในรัสเซีย สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 
ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี จากนัน้น าท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณ์
ส าคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัย
คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัสถานท่ีแห่งนีใ้ช้จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัท่ีระลึก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตัรัุสแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล
(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร์ ตัง้อยู่บนปอ้มสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ี
ท ามาจากทบัทิม น า้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมวินิสต์น ามาประดบั ไว้เม่ือปีค.ศ.1995 น าท่านเย่ียมชมห้างสรรพสินค้ากุม 
(GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้าจ าพวกแบรนด์เนม เสือ้ผ้า 
เคร่ืองส าอาง น า้หอม และราคาคอ่นข้างแพง ชมอนสุรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอน
อยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้น าท่านเข้าสู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ 

จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขก
ระดบัประมขุของประเทศ น าท่านสูจ่ตัรัุสวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อัสสมัชญั โบสถ์อนันนัซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอ
ระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใช้ในงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จากนัน้ชมระฆงัพระเจ้าซาร์ร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบ
ใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผดิพลาดระหว่างการหลอ่ท าให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ท่ีมี
ความต้องการสร้างปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น า้หนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา
โบสถ์อัสสมัชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจ้าชายมสัโคว่ี ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสม
ของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหนึ่งในสาม
พพิธิภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบตัขิองพระเจ้าแผน่ดนิท่ีสมบรูณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษและอิหร่าน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัว์แสนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สนุัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้
มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 
15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกบัสตัว์ต่างๆ และมีของท่ีระลกึด้วย ** กรณีละครสตัว์งดการแสดง
โดยไมมี่การแจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินท่านละ 1,000.- บาท ** 

ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั MOSCOW HOTEL หรือเทียบเท่า 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันที่ 5 
น่ังรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ชม
ระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพ่ือน าท่านนัง่รถไฟด่วน High Speed Trains : Sapsan เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 

โดยทัง้สองเมืองมีระยะทางห่างกันถึง 650 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 40 นาที ชมความงดงามของนครเซนต์ปี
เตอร์สเบร์ิก (St. Petersburg) ท่ีสร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเม่ือปี ค.ศ. 1703 ได้รับฉายาวา่ “ราชนีิแห่งยุโรปเหนือ” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เข้าชมพพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศลิปะล า้คา่ของโลกกวา่ 8 ล้านชิน้ รวมทัง้ภาพเขียน

ของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี , ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีสวยท่ีสดุและ
ใหญ่ท่ีสดุของโลกแห่งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)  ที่ มีช่ือเสียงในการ
แสดง การเต้นร า การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาติ  ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ 
ซึ่งในช่วงพักการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทเิช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็นต้น 

ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม ST.PETERBURG HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 6 
ปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – 
พพิธิภัณฑ์เรือรบออโรร่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ท่ี

สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช พระต าหนกัท่ีได้ช่ือว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ด้วย
อุทยานน า้พท่ีุพวยพุ่งมาจากรูปปัน้สีทองและท่ีต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกบั
ประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวงัประดับด้วยทองค าอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนท่ี
สวยงามเก่าแก่ทรงคณุค่าทางประวตัิศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้  ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพนัธุ์และสวน
น า้พอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายในฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมมหาวหิารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีได้ช่ือวา่เป็นมหาวหิารท่ีสวยงามท่ีสดุ และใหญ่เป็นล าดบั 

4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างด้วยโมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกัดิ์สิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอย่าง
มาก จากนัน้น าเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นท่ีคุมขังนักโทษทาง
การเมืองเป็นป้อมปราการท่ีสร้างขึน้พร้อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัใช้เป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกใน
ราชวงศ์ โรมานอฟทกุพระองค์ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัพิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวตัศิาสตร์-
ของรัสเซียท่ีมีประวตัยิาวนานรวมถึงการผา่นช่วงการปฏิวตักิารเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 
1917 และสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1941 - 1945 ด้วย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม ST. PETERBURG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 7 
โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) – ช้อปป้ิงถนน
เนฟสกี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสร้างขึน้บนบริเวณท่ีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 

2 ถกูลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างเพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา และน าท่านชมและถ่ายรูปกับมหา
วิหารคาซาน (Kazan Cathedral) เป็นมหาวิหารของนิกายออร์โธดอกซ์ของรัสเซีย สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราช 
ในปี ค.ศ. 1708 ตัง้อยู่ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี ้สร้างเลียนแบบตามมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรม มีลกัษณะรูปทรง
คร่ึงวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบ เพ่ืออุทิศให้กับพระแม่มารีย์แห่งคาซาน เป็นสญัลกัษณ์อันโดดเดน่
ท่ีสดุในรัสเซีย ประตดู้านทิศเหนือถกูหลอ่ด้วยทองสมัฤทธ์ิและเป็นแบบจ าลองของ “ประตสูวรรค์” ท่ีหอศีลจุ่มฟลอเรนซ์สร้าง
ขึน้โดย Lorenzo Ghiberti โครงสร้างหลกัของโบสถ์แห่งนี ้ท าจากหินอ่อน จึงคล้ายกับเป็นพิพิธภัณฑ์หินทางธรรมชาติของ
รัสเซียก็วา่ได้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านช้อปปิง้ท่ีถนนเนฟสกี ้ (Nevsky Prospekt) โดยช่ือถนนนัน้ได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเ้ป็นถนนย่านการค้าสายหลักใน

เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกให้ท่านได้เลือกซือ้สนิค้านานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม ST.PETERBURG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 8 
เมืองพุชกิน้ – พระราชวังแคทเธอรีน – อสิระช้อปป้ิง OUTLET – 
สนามบิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทับในฤดรู้อนของราชวงศ์ และมีเหตกุารณ์

ส าคญัเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลสัท่ี 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะ
ปฏิวัติซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิน้และราชวงศ์โรมานอฟท่ียาวนานกว่า 200 ปี น าเข้าชม
พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพชุกิน้วิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดย
น าเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายใน
ประกอบด้วยห้องหับตา่งๆนับร้อยโดยเฉพาะห้องอ าพัน  (Amber Room)  ท่ีทุกท่านจะต้องประทบัใจ อิสระให้ท่านเดนิชม
สวนอนัร่มร่ืนงดงามในสไตล์ฝร่ังเศส หรือช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมืองได้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่Outlet Village Pulkovo เอาท์เลทแห่งแรกของเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก ท่ีมีสนิค้าหลากหลาย ทัง้แบบลกัชัวร่ีแบ

รนด์พรีเม่ียม ของตกแต่งบ้าน และสปอร์ตแบรนด์ ลดราคา 30% – 70% ตลอดทัง้ปี อิสระให้ท่านช้อปปิง้เลือกซือ้สินค้าแบ
รนด์ต่างๆตามอัธยาศัย  อาทิ  ADIDAS , BOSS , CALVIN KLEIN , EKONIKA , GEOX , GUESS , JOOP, IMPERIA 
SUMOK, LACOSTE, MEUCCI, MICHAEL KORS, NIKE, PUMA ฯลฯ 

20.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบิน 
23.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที่ยวบนิที่  EK 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.50 น. ถึงสนามบนิดไูบ น าท่านเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที่ยวบนิที่ EK 372 

คณะเดนิทางเดือน ก.ค. 2563 เป็นต้นไป เที่ยวบนิที่ EK 372 จะเดนิทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิเวลา 19.15 น. 
18.55 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

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** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2.        สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั
นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3.        หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
  ** ลกูค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิม่เตมิกับทาง

บริษัทได้ ** 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่น า้หนกั

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น (42 ยเูอสดอลลาร์) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ยเูอสดอลลาร์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ี
นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมใน
การมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกันและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


