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DISCOVER RUSSIA 
9 วัน 6 คืน 

 
เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 63 

 โบสถโ์ฮลทีรินิตี ้| จตัรุสัแดง | พระราชวงัเครมลิน | ชอ้ปป้ิงถนนเนฟสกี ้| ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล | เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ |   
พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ | พระราชวงัแคทเธอรีน 

 

ราคาแนะน าเพยีง  58,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– อิสระชอ้ปป้ิงถนนอารบตั 
วนัท่ี 3. ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลีทรนิิตี ้ - โบสถอ์สัสมัชญั - สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว ์-  ลอ่งเรือดินเนอรแ์มน่  า้ 
            ใจกลางกรุงมอสโคว ์ 
วนัท่ี 4  วิหารเซนต ์ซาเวียร ์–  จตัรุสัแดง –  อิสระชอ้ปป้ิงหา้ง GUM -  พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่     
           – ละครสตัว ์
วนัท่ี 5. นั่งรถไฟความเรว็สงูสูน่ครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ – ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิ 

โคลสั 
วนัท่ี 6. ปีเตอรฮ์อฟ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – พิพิธภณัฑเ์รือรบออโรรา่ 
วนัท่ี 7. โบสถห์ยดเลือด – มหาวิหารคาซาน – ชอ้ปป้ิงถนนเนฟสกี ้   
วนัท่ี 8. เมืองพชุกิน้ – พระราชวงัแคทเธอรนี – อิสระชอ้ปป้ิง OUTLET – สนามบิน  
วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคาน์เตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์ 
เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
 

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

03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 377 
06.55 น. ถงึสนามบินดไูบ น  าท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ 
09.35 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงมอสโคว ์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 133 
13.50 น. ถงึสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ สหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น  าเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
กรุงมอสโควไ์ดท้ั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกที่สรา้งในสมัยสตาลิน นอกจากนีย้ังมีแผงลอยขายของที่ระลกึใน
ราคาถูกตั้งอยู่เป็นจ านวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื ้อและต่อรองราคาไดด้้วย และน าท่านเดินทางสู่ถนนอารบัต (Arbat 

Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของที่ระลกึ รา้นนั่งเล่น รา้นอาหาร
มากมาย และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน และศิลปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอีกดว้ย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก เขา้สูท่ี่พกั MOSCOW HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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วันที ่3 
ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ - โบสถอั์สสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดนิกรุง
มอสโคว ์-  ล่องเรือดนิเนอรแ์ม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูเ่มืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซารก์อรส์ไดเ้ป็นที่ตั้งของศาสน

สถานที่ใหญ่ที่สดุและเก่าแก่ที่สดุ ในครสิตศ์ตวรรษที่ 14-17  เป็นที่แสวงบุญที่ศักด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ 
สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ เข้าชม โบสถ์โฮลีทรินิตี ้  (Holy Trinity 

Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวัหอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสี
เงินของนกับญุเซอรเ์จียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ เขา้
ชมโบสถอ์ัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท์ี่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมัยพระเจา้อีวานเมื่อปี 
ค.ศ. 1559-1585เลยีนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัที่จตัรุสัวิหารแห่งเคลมลนิ  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นส  าหรับประกอบพิธีของ
พระสงัฆราชและที่ส  าหรบันกัรอ้งน าสวด หอระฆงั สรา้งในสมยัของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตอ้งการให้เหมือนหอระฆังที่
จตัรุสัวิหารแห่งพระราชวงัเครมลนิ แต่ที่นี่สงูกว่าชมบ่อน า้ศกัด์ิสทิธ์ิ (Chapel Over the Well)  ที่ซมึขึน้มาเองตามธรรมชาติ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสูม่อสโคว ์เพื่อน  าท่านเขา้ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที่สดุในโลก 

ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วง 
แรกสดุที่สตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้  าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่น  ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของ 
Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน 
รูปหลอ่ ภาพสลกันนูต ่า 

ค ่า น าท่านสัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise ล่องเรือไปตามแม่น  า้ Moskva ด่ืมด ่ารบับรรยากาศแบบสบายๆพรอ้ม
รบัประทานอาหาร ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น  ้าเป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณท์ี่น่าประทบัใจ 

ท่ีพัก เขา้สูท่ี่พกั MOSCOW HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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วันที ่4 
วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – อิสระช้อปป้ิงห้าง GUM – 
พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอร่ี – ละครสัตว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่

ที่สดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1 
ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี จากนั้นน  าท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์
ส  าคัญในประวัติศาสตรข์องรสัเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สรา้งในสมัย
ครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจบุนัสถานที่แห่งนีใ้ชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส  าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลกึ
สงครามโลกครัง้ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสัแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล
(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่
ท  ามาจากทบัทิม น  า้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์  ามาประดบั ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 น  าท่านเย่ียมชมห้างสรรพสินค้ากุม 
(GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ  าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ 
เครื่องส  าอาง น  า้หอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนสุรณส์ถานเลนิน ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอน
อยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย จากนั้นน  าท่านเขา้สู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์

จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรฐับาลและที่รบัรองแขก
ระดบัประมขุของประเทศ น าท่านสูจ่ตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถอ์ัสสมัชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอ
ระฆังอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถท์ี่ส  าคัญใชใ้นงานพิธีกรรมที่ส  าคัญ เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารร์า้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบ
ใหญ่ที่สดุในโลกเพื่อน  าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ี่มี
ความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที่สดุในโลกที่ยงัไม่เคยมีการใชยิ้งเลย ท  าดว้ยบรอนซน์  า้หนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา
โบสถอ์ัสสมัชัญจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น  าเขา้ชมพิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑท์ี่
เก่าแก่ที่สดุของรสัเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี่ ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสม
ของมีค่าที่ ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงต้นคริสตศ์ตวรรษที่  20 พิพิธภัณฑ์อารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสาม
พิพิธภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรพัยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินที่สมบูรณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่องักฤษและอิหรา่น  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น  าท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี่ ไม่ควรพลาด เช่น สนุัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้ง
มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 
15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ และมีของที่ระลึกดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดง
โดยไม่มีการแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินท่านละ 1,000.- บาท ** 

ท่ีพัก เขา้สูท่ี่พกั MOSCOW HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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วันที ่5 
น่ังรถไฟด่วนสู่นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ – ชม
ระบ าพืน้เมอืง ณ พระราชวังนิโคลัส 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อน  าท่านนั่งรถไฟด่วน High Speed Trains : Sapsan เดินทางสู่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

โดยทั้งสองเมืองมีระยะทางห่างกันถึง 650 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 40 นาที ชมความงดงามของนครเซนต์ปี
เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) ที่สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเมื่อปี ค.ศ. 1703 ไดร้บัฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เข้าชมพิพิธภัณฑเ์ฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่ เก็บรวบรวมงานศิลปะล  า้ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิ ้น รวมทั้ง

ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลโีอนาโด ดาวินซี่, ปีกสัโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑศิ์ลปะที่สวย
ที่สดุและใหญ่ที่สดุของโลกแห่งหนึ่ง 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)  ท่ีมีช่ือเสียงในการ
แสดง การเต้นร า การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจ าชาติ  ตามเผ่าต่างๆ ซ่ึงท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ 
ซ่ึงในช่วงพักการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคารเ์วียร,์ ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็นต้น 

ท่ีพัก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม ST.PETERBURG HOTEL หรอืเทียบเท่า 
 

วันที ่6 
ปีเตอรฮ์อฟ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – 
พพิธิภัณฑเ์รือรบออโรร่า  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางสู่เมืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof Palace) ที่

สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระต าหนักที่ไดช้ื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นดว้ย
อทุยานน า้พทุี่พวยพุ่งมาจากรูปป้ันสีทองและที่ ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกับ
ประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลงัการย่ิง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับดว้ยทองค าอร่ามเรืองพรอ้มภาพเขียนที่
สวยงามเก่าแก่ทรงคณุค่าทางประวัติศาสตรจ์นมิอาจประเมินค่าได ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ์และสวน
น า้พอุนัตระการตาสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายในฝรั่งเศส 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สดุ และใหญ่เป็นล  าดับ 

4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรา้งดว้ยโมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์ักด์ิสิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่าง
มาก จากนั้นน  าเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นที่คุมขังนักโทษทาง
การเมืองเป็นป้อมปราการที่สรา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกใน
ราชวงศ ์โรมานอฟทกุพระองค ์จากนัน้น  าท่านถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑเ์รือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวัติศาสตร-์
ของรสัเซียที่มีประวติัยาวนานรวมถงึการผ่านช่วงการปฏิวติัการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสตใ์นปี ค.ศ. 
1917 และสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1941 - 1945 ดว้ย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม ST. PETERBURG HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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วันที ่7 
โบสถห์ยดเลือด – มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) – ช้อปป้ิงถนน
เนฟสกี ้

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านถา่ยรูปคู่กับโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรา้งขึน้บนบริเวณที่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 

2 ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี่ 3 ทรงสรา้งเพื่อเป็นอนุสรณแ์ด่พระบิดา และน าท่านชมและถ่ายรูปกับมหา
วิหารคาซาน (Kazan Cathedral) เป็นมหาวิหารของนิกายออรโ์ธดอกซข์องรสัเซีย สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 
ในปี ค.ศ. 1708 ตัง้อยู่ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี ้สรา้งเลียนแบบตามมหาวิหารเซนตปี์เตอรใ์นกรุงโรม มีลกัษณะรูปทรง
ครึง่วงกลม มีเสาหินวางเรยีงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบ เพื่ออุทิศใหก้ับพระแม่มารียแ์ห่งคาซาน เป็นสญัลกัษณอ์ันโดดเด่น
ที่สดุในรสัเซีย ประตดูา้นทิศเหนือถกูหลอ่ดว้ยทองสมัฤทธ์ิและเป็นแบบจ าลองของ “ประตูสวรรค”์ ที่หอศีลจุ่มฟลอเรนซส์รา้ง
ขึน้โดย Lorenzo Ghiberti โครงสรา้งหลกัของโบสถแ์ห่งนี ้ท  าจากหินอ่อน จึงคลา้ยกับเป็นพิพิธภัณฑห์ินทางธรรมชาติของ
รสัเซียก็ว่าได ้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิงที่ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) โดยชื่อถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกี้เป็นถนนย่านการคา้สายหลกัใน

เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิดเป็นของที่ระลกึ 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
ท่ีพัก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม ST.PETERBURG HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่8 
เมอืงพุชกิน้ – พระราชวังแคทเธอรีน – อสิระช้อปป้ิง OUTLET – 
สนามบิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



  8  DISCOVER RUSSIA 9D6N                                                                                                                                                         [GQ3DME-EK019] 

 

 เดินทางสูเ่มืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นที่ประทับในฤดูรอ้นของราชวงศ ์และมีเหตุการณ์
ส  าคัญเกิดขึน้ในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นิโคลสัที่ 2 พรอ้มสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะ
ปฏิวัติซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ์โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี น  าเข้าชม
พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วิลเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดย
น าเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายใน
ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะห้องอ าพัน  (Amber Room)  ที่ทุกท่านจะตอ้งประทับใจ อิสระใหท้่านเดินชม
สวนอนัรม่รื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศัย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่Outlet Village Pulkovo เอาทเ์ลทแห่งแรกของเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ที่มีสินคา้หลากหลาย ทั้งแบบลกัชัวรี่แบ

รนดพ์รเีมี่ยม ของตกแต่งบา้น และสปอรต์แบรนด ์ลดราคา 30% – 70% ตลอดทั้งปี อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้แบ
รนดต่์างๆตามอัธยาศัย อาทิ ADIDAS , BOSS , CALVIN KLEIN , EKONIKA , GEOX , GUESS , JOOP, IMPERIA 
SUMOK, LACOSTE, MEUCCI, MICHAEL KORS, NIKE, PUMA ฯลฯ 

20.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.55 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี  EK 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.50 น. ถงึสนามบินดไูบ น  าท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ 
09.40 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

คณะเดินทางเดือน ก.ค. 2563 เป็นต้นไป เท่ียวบินท่ี EK 372 จะเดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 19.15 น. 
18.55 น. คณะเดินทางกลบัถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพียง  
DISCOVER RUSSIA  9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
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 าวซี่ารสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.        สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วัน
นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3.        หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวั
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
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 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
  ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกับทาง

บรษัิทได ้** 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (42 ยเูอสดอลลาร)์ 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยเูอสดอลลาร)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะ
ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


