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เดนิทางโดยสายการบิน  EMIRATES AIRLINE สายการบินที่ดทีี่สุดในโลกปี 2013 ระดบั 5 ดาว 

 

 

 

 

 

Saint Petersburg เมืองโรแมนติกริมอ่าวฟินแลนด์ Moscow กบัความยิง่ใหญ่อลงัการ สถาปัตยกรรมใน “ยุคสตาลนิ”  
ชมละครสัตว์รัสเซีย และการแสดงพืน้เมือง พร้อม Gala Diner ลิม้รสไข่ปลาคราวยีร์ และวอดก้าแบบฉบับรัสเซียแท้ๆ  
ชมสถานีรถไฟทีส่วยงามทีสุ่ดในโลก ชม “จตุรัสแดง” สัมผสัความยิง่ใหญ่แห่งอาณาจักรรัสเซีย ในสมัย “พระเจ้าอวิาน

มหาราช” ผู้ขับไล่กองทพัมองโกลออกจากอาณาจักรรัสเซีย 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ออกเดนิทางวนัที่ 28 เม.ย.-04 พ.ค. 2557 

วนัที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ   
22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินอมิิเรตแอร์ไลน์ 

วนัที่2 ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โร่ – จตุัรัสแดง – วหิารเซนต์บาซิล 
01.35 เหินฟ้าสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินอมิิเรต เทีย่วบินที ่EK385  
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04.40 เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 4 ช่ัวโมง)  
09.35 เหินฟ้าสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินอมิิเรต เทีย่วบินที ่EK385 
14.45 เดินทางถึงท่าอากา ศยานดามาเดียดาวา ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋า

สัมภาระ  นาํท่านสู่ เนินเขาสแปร์โร่  จุดชมววิท่ีสามารถมองเห็น
ทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูง
เจด็ตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน ซ่ึงท่านสามารถถ่ายรูปกบัหน่ึงใน
เจด็ตึกท่ีใกล้ ท่ีสุด คือ มหาวทิยาลยัมอสโคว ์ท่ีเป็นมหาวทิยาลยัท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างในสมยัพระนางแคทเธอรีนมหาราช  
จากน้ัน เดินทางสู่จตุัรัสแดง ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของ
เหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงจะเป็นท่ีตั้งของกลุ่ม
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วหิารเซนต์บาซิล ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด ท่ีมีสีสันสวยงามสดใส 
สร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซา
วเิออร์ ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาว
แดง 5 แฉกท่ีทาํมาจากทบัทิมนํ้าหนกั 20 ตนั ชมหา้งสรรพสินค้ า
กุม สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค .ศ.1895 มีความ
สวยงามโดดเด่น เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่โตและสวยงาม 
จาํหน่ายสินคา้จาํพวก แบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง นํ้าหอม ถ่ายภาพกบัพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ 
อาคารตึกสีแดง สถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของรัสเซีย มีสมบติัมากกวา่ 4.5 ลา้นช้ิน และ
เอกสารกวา่ 15 ลา้นช้ิน อนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่น
แท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั: MILAN HOTEL หรือ KATERINA HOTEL, MOSCOW หรือระดบัใกล้เคยีง  
 
 
 
 
วนัที่3  พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร่ี – ช้อปป้ิงย่านถนนอารบัต  
           น่ังรถไฟใต้ดนิ – ชมละครสัตว์รัสเซีย 
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่พระราชวงัเครมลิน นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑอ์าร์เมอร่ี เป็นพิพิธภั ณฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุด
ของรัสเซีย เร่ิมก่อสร้างตามพระบญัชาของพระเจา้อเล็กซานเดอร์
ท่ี 1 เพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโควใีนช่วงคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 14-15 ก่อนท่ีจะสร้างอาคารแห่งใหม่น้ีเพื่อเป็นสถานท่ีรวบรวม
ทรัพยส์มบติัท่ีลํ้าค่าซ่ึงใชใ้นงานพระราชพิธี เหรียญกลา้หา ญ คลงั
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แสง งานโลหะติดทอง และงานลวดลายประดบัเส้นสาในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ทั้งท่ีจดัซ้ือหรือไดรั้บ
เป็นเคร่ืองบรรณาการจากมิตรประเทศ พิพิธภณัฑอ์าร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรัพย์
สมบติัของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องั กฤษ และอิหร่าน แวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
บริเวณดา้นหนา้พระราชวงัเครมลิน ซ่ึงตั้งอยูบ่นชายฝ่ังของแม่นํ้ามอสโควแ์ละแม่นํ้าเนกลินนายา สร้างข้ึน
เพื่อเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ผูค้รองเมืองทุกพระองค ์จนกระทั้งยคุของซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไป
เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ นาํท่านสู่
จตุัรัสวหิาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอช่ัน โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน  และ
เขา้ชมดา้นในโบสถ์ อสัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีสาํคญั สร้างในปีค .ศ.1475-1479 
จากนั้นชมระฆงัพระเจา้ซาร์ สร้างในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลก
เพื่อนาํไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความผดิพลาดระหวา่งการหล่อทาํใหร้ะฆงัแตก ต่อดว้ยชมปืนใหญ่พระเจา้
ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้งิเลย ทาํดว้ยบรอนซ์นํ้าหนกั 40 ตนั  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนาํท่านสู่ถนนอารบตั เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. 

เป็นทั้งยา่นการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น 
อาทิ แมคโดนลั สตาร์บคั ฮาร์ดร็อคคาเฟต ์ฯลฯ และยงัมีศิลปินมา
นัง่วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีก
ดว้ย ชอ้ปป้ิง เดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั นอกจากน้ี
ท่านไดถ่้ายภาพกบัอาคารกระทรงการต่างประเทศของรัสเซียท่ี
ยิง่ใหญ่สวยงามกบัศิลปกรรมแบบสตาลินสไตล์  จากนั้นนาํท่านชมสถานีรถไฟใต้ดิน  สถานีรถไฟใตดิ้น
เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิง่ใหญ่ ประวติัศาสตร์ความเป็น
ชาตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม สถานีแตกต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ 
หินแกรนิต หินอ่อน ท่ีสวยงาม 

17.00 บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
19.00 ชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู้ท่ีไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง มา้ ฯลฯ รวมทั้ง

มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที นอกจากน้ียงัมีบริการถ่ายรูปกบัสัตว์ ต่างๆ และมี
ของท่ีระลึกสาํหรับเด็กๆ เคร่ืองด่ืม ขนม ไอศกรีม ใหซ้ื้อหาไปทานระหวา่งนัง่ชมการแสดงอีกดว้ย 
***หมายเหตุ ในกรณทีึล่ะครสัตว์ไม่เปิดการแสดงไม่ว่าจะกรณใีดๆ กต็าม บริษทัฯ จะจัดรายการพเิศษ
แทนให้กบัคณะผู้เดินทาง เช่น ปรับรายการเป็น ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว์ หรือ ชมการแสดงบัลเลต์  

ที่พกั: MILAN HOTEL หรือ KATERINA HOTEL, MOSCOW หรือระดบัใกล้เคยีง  

วนัที่4 ซาร์กอส – วหิารเซ็นต์ซาเวยีร์ – เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองซากอร์ส “Sergiev Posad” นาํท่านเขา้สู่โบราณ
สถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็น
ท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศิลปะ สอน



4  

 

การร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆท่ี์มีบาทหลวง 400 รูป และนกัศึกษา 
100 คน ชมโบสถโ์ฮลีทรินิต้ี เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโด มหวั   หอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟ
รสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนกับุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชน
ท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ โบสถอ์สัสัมชญั สร้างเลียนแบบมหาวหิารอสัสัมชญัท่ี
จตุัรัสวหิารแห่งเครมลิน ภายในตกแต่งดว้ย ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบส  ถเ์ก่าแก่ สร้างในสมยั
พระเจา้ปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนกับุญ มีแท่นสาํหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ี
สาํหรับนกัร้องนาํสวด หอระฆงั สร้างในสมยัของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงั
ท่ีจตุัรัสวหิารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ีสูงกวา่ ชมบ่อนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีซึมข้ึนมาเองตามธรรมชาติ จากนั้น
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ราคาถูก บริเวณตลาดนดัหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุก๊ตาแม่ลูกดก ซ่ึงมีใหเ้ลือก
มากมายหลายแบบ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารนาํท่านสู่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร์ ตั้งอยูติ่ดกบัแม่นํ้ามอสโคว ์สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ท่ีรัสเซียชนะ

กองทพันโปเลียน สามารถจุคนได ้10,000 คน 
........ เดินทางสู่สนามบินดามาเดียดาวา  
20.25 เดินทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไซบีเรียแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่S7 041  
22.15 เดินทางถึงสนามบินปุกคาวา หลงัจากรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว เดินทางเข้าทีพ่กั 

ที่พกั: HOLIDAY INN HOTEL หรือ Park Inn Pribaltijskaya หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  พระราชวงัฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พุชกิน้ – พระราชวงัแคทเธอรีน  
  (พระราชวงัฤดูร้อน) – โบสถ์หยดเลอืด  
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่  เมืองปีเตอร์ฮอฟ  ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด ์รู้จกัเมืองน้ีกนัอยา่งแพร่หลายวา่เป็นศูนย์
รวมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ นาํท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเป
โตรวาเรส  พระตาํหนกัชายฝ่ังของกษตัริยรั์สเซียเพื่อใชพ้กัผอ่น
และล่าสัตวใ์นฤดูร้อนท่ี มีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก ประกอบดว้ย
พระราชวงั นํ้าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหน่ึงในบรรดา
สุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะนํ้าตกท่ีลดหลัน่กนัถึง 
27 ขั้น นํ้าพุตกแต่งดว้ยรูปป้ันถึง 255 ช้ิน มี  น ้าพุใหญ่ทีสุ่ด  และ 

รูปป้ันแซมซันก าลังง้างปากสิงโต  ท่ีมีช่ือเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli 
เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชยัชนะเหนือสวเีดนท่ีทุ่งโปลตาวา เขา้ชมภายในพระราชวงั 
ประกอบดว้ยหอ้งพกัผอ่น 26 หอ้ง อาทิ หอ้งเตน้รําท่ีหรูหราฟู่ ฟ่าดว้ยศิลปะบารอก หอ้งทอ้งพระโรงใหญ่
เป็นหอ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในพระราชวงั หอ้งรูปภาพท่ีแสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจาํนวน 368 รูป  

เทีย่ง บริการอาหารพืน้เมือง ณ ภัตตาคาร  

บ่าย แวะถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกท่ี “โบสถ์หยดเลือด ” (Church of the 
Savior on Spilled Blood) สร้างใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซาร์อเล็ก
ซานเดอ ร์ท่ี 2 ผู ้จากนั้น เดินทางสู่พุชก้ิน  หรือท่ีรู้จกัในช่ือ  ซาโก  
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เซโล  ซ่ึงเป็นท่ีพกัในฤดูร้อนของราชวงศท่ี์สวยงาม  และเป็นบา้นท่ีรักและโปรดปรานของสมาชิก
ครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์  เป็นสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์  คือ เม่ือวนัท่ี  2 เมษายน  1917 พระ
เจา้นิโคลสัท่ี  2 พร้อมสมาชิกในราชวงศถู์กจบัตวัจากกลุ่มของคณะปฏิวติั  กลายเป็นประวติัศาสตร์หนา้
สุดทา้ยในเมืองพุชก้ินและราชวงศโ์รมานอฟท่ียาวนานกวา่  200 ปี นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัฤดูร้อนแคท
เธอรีน ท่ีเร่ิมสร้างในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราชใหเ้ป็นท่ีพกัผอ่นของมเหสีองคโ์ปรด  พระนางแคทเธอรีน
ท่ี 1 ต่อมาก็ยกใหพ้ระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแต่งทาํใหพ้ระราชวงัหรูหรามากข้ึนและสมยัพระนาง
แคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมข้ึนอีก  ภายในเป็นอาคาร  2 ชั้น มีหอ้งพกัผอ่น  50 หอ้ง อาทิ หอ้งโถง
ใหญ่ เป็นหอ้งท่ีสวยงาม ผลงานช้ินเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หนา้ต่างประดบัประดาดว้ยกระจก  
เทียน  ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก  ชมหอ้งอาํพนั  เป็นหอ้งท่ีมีความสวยงามท่ีสุดไม่วา่จะเป็น
ผนงัหรือรูปภาพประดบัก็นาํอาํพนัมาตกแต่งทั้งหมด  หอ้งอาหารคํ่าสีเขียว  ออกแบบโดย  Charles Cameron 
เป็นหอ้งท่ีมีลกัษณะเด่นดว้ยศิลปะ แบบคลาสสิก  สมควรแก่เวลา เดินทางสู่พระราชวงันิโคลสั สถานท่ีจดั
แสดงพื้นเมืองของรัสเซีย    

18.30  ชมการแสดงระบาํพื้นเมือง ท่ี NIKOLAEVSKY PALACE ชม
การ เล่นดนตรีโบราณ พิณ กีตาร์ การแสดงตลก การเตน้รํา
พื้นบา้นท่ีสะทอ้นประเพณีและวฒันธรรม และการแต่งกายชุด
ประจาํเผา่ต่างๆ ท่ีมีสี สันสวยงาม การแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 
ช่วง และมีพกัประมาณ 15 นาที ระหวา่งพกัเชิญท่านรับประทาน
อาหารวา่ง วอ๊ดกา แชมเปญ ขนมปัง พร้อมคาเวยีร์และผลไม ้

20.30  บริการอาหารค ่า กาลาดินเนอร์ในห้องอาหารของพระราชวงั 

ที่พกั: HOLIDAY INN HOTEL หรือ Park Inn Pribaltijskaya หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  พพิธิภณัฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวหิารเซนต์ไอแซค – เรือรบออโรร่า  
  ป้อมปีเตอร์และปอล – กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

ชมพิพิธภณัฑเ์ฮอร์มิเทจ หรือพระราชวงัฤดูหนาว แรกเร่ิมในปี 
ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนไดท้รงซ้ือภาพ เขียนจากยโุรปกวา่ 
250 ช้ิน จึงตอ้งสร้างหอ้งสาํหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์
ข้ึนโดยท่ีพระนางเรียกหอ้งแสดงภาพน้ีวา่เฮอร์มิเทจ มีภาพเขียนท่ี
ทรงโปรดปรานกวา่ 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอญัมณีมีค่า 
งานท่ีมีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวงัฤดูหนาวสะสม
ต่อเน่ืองกนัมากข้ึนเ ร่ือยๆ จนกระทัง่รัชสมยัของพระเจา้ เจา้นิโคลสัท่ี 1 มีการจดัหมวดหมู่ของสะสม
ทั้งหมด และไดเ้ปิดพิพิธภณัฑแ์ห่งแรกท่ีใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้
ปัจจุบนัมีส่ิงของต่างๆ ท่ีทรงคุณค่าจดัแสดงอยูเ่กือบ 3 ลา้นช้ิน 
จากนั้น  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย นาํท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค  ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวหิารท่ีสวยงามท่ีสุด ใหญ่เป็นลาํดบั 4 ของโลก 
เป็นตน้แบบของท่ีทาํการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปท่ีลานดา้นหลงัของมหาวหิาร
เซนตไ์อแซค จะมีรูปป้ันของพระเจา้นิโคลสัท่ี 1 ทรงมา้ กบัฐานท่ีมีรูปป้ันพระมเหสีและพระธิดา 
ลอ้มรอบ จากนั้นนัง่รถผา่นชมเรือออโรร่า สร้างในช่วงปีค .ศ.1904- 1905 ระหวา่งการทาํสงครามของ
รัสเซียกบัญ่ีปุ่น เป็นเรือรบโบราณท่ีพา่ยแพก้ลบัมาเพราะลา้สมยัสู้ญ่ีปุ่นไม่ได ้ปัจจุบนัเป็นเรือปลดระวาง
และทาํเป็นพิพิธภณัฑ ์ จากน้ันน าท่านชมป้อมปีเตอร์และปอล  
ส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงคราม
เหนือสวเีดนดว้ยศิลปะบารอก ตั้งอยูบ่นเกาะวาซิลเยฟสก้ี บน
เกาะมีวหิารปีเตอร์และปอล ซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์ร
มานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระทัง่กษตัริยพ์ระองค์
สุดทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสัที 2 และครอบครัว 

15.00 เดินทางสู่สนามบินปุกคาวา เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
18.30 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอมิิเรต เทีย่วบินที ่EK176 

วนัที่7 สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.35 เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
03.05 เหินฟ้าสู่กรุงกรุงเทพฯ โดยสายการบินอมิิเรต เทีย่วบินที ่EK384 
12.25 น าท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปลอดภัย 
 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพือ่
ความสนุกส นาน และความปลอดภยัในการเดนิทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การ
ตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ทา่น 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

พักกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น 

(เสริมเตียง) 

พักเด่ียว 

เพ่ิมทา่นละ 

28เม.ย.-04พ.ค. 79,900 79,900 75,900 10,000 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – มอสโคว ์// เซ็นตปี์เตอร์เบิร์ก - กรุงเทพฯ พร้อมค่าภาษีสนามบิน 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้
คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั    
  ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้    
  ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
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  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
  ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
  ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยวในยุโรป โดยเฉลีย่ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  
เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 20,000   บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่  14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 25 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 25 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
เงือ่นไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมั ดจ า
กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้      
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์     
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 %  


