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Discovery Russia 8 D 5 N 
มอสโก – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 8 วนั 

จตัรุสัแดง – พระราชวงัเครมลิน– สแปรโ์รวฮิ์ลล ์- รสัเซียนเซอรค์สั 
 พระราชวงัฤดหูนาว – พระราชวงัฤดรู้อน – กาล่าดินเนอร ์

พิเศษ! นอนรถไฟชัน้ First Class ทานกาล่าดินเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั 

Hub Group 
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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการ

บินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายช่ือพรอ้มริบบ้ินใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 
วนัท่ีสอง สุวรรณภูมิ - ดไูบ – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร – ถนนอารบทั 
02.00 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK371 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  
10.00 น. เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
14.20 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ ออกเดินทางสู ่

ม หา วิ ห าร เซ น ต์ซ า เ วีย ร์  (Cathedral of Christ the 
Saviour) ท่ีสรา้งขึ้นโดย “พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 
1839 และก็ด าเนินการสรา้งกนันานถึง 45 ปีสวยงามอลงัการ
ตัง้แตแ่รกเห็น ตวัอาคารสีขาวสะอาด ตดักนัดว้ยยอดโดมสีทอง 
เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวายแดพ่ระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากท่ี
รัสเซียรอดพน้จากสงครามนโปเลียนแหง่ฝรั่งเศสมาได ้อิสระให ้
ทา่นถา่ยภาพดา้นนอก จากนั้นเดินเท่ียวชม ถนนอารบทั ยา่น
ถนนคนเดินท่ีจะมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร ในยา่นน้ีเรา
จะไดเ้ห็นศิลปินพรอ้มงานศิลปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลือกซ้ือ และของท่ีระลึกหลากหลายแบบก็มีใหเ้ชน่กนั  

        เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ – โบสถอ์สัสมัชญั – ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์– หอระฆงัพระเจา้

อีวาน – สแปรโ์รวฮิ์ลล ์– รสัเซียนเซอรค์สั 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีไดช่ื้อวา่เป็นสญัลกัษณ์และเป็นหนา้
เป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ท่ีสร้างขึ้ นในรัชสมัยของพระเจา้อีวานท่ี 3 ย่ิงใหญ่และสวยงามอย่างท่ีสุด 
พระราชวงัเครมลินเป็นแหลง่สถาปตัยกรรมท่ีสวยงามและยืนอายุมายาวนานกวา่ 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของ
รัสเซีย ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจ านวนหอ้งใชส้อยถึง 700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการท่ีมีความ
ยาวประมาณ 2,235 เมตรส าหรับสงัเกตการณ ์ภายหลงัปรับเปล่ียนใหเ้ป็นท่ีท าการของรัฐบาล และส่วนหน่ึงเปิด
เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวใหค้นท ัว่ไปเขา้ชมได ้ท่ีบริเวณดา้นนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์ปืนใหญท่ี่ไดร้ับการบนัทึก
ลงกินเนสบุค๊วา่มีปากกระบอกใหญท่ี่สุดในโลก ซ่ึงสรา้งขึ้นในปี 1586 เพ่ือขม่ขวญัศตัรูและเพ่ือใหเ้ป็นปืนใหญท่ี่
ใหญท่ี่สุดในโลกสมช่ือ ดา้นนอกมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 120 เซนติเมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มีน ้าหนักรวมถึง 40 
ตนั และยงัมีระฆงัท่ีใหญท่ี่สุดในโลกช่ือวา่ ระฆงัพระเจา้ซาร ์อยูบ่นหอคอยพระเจา้อีวานท่ีสูง 81 เมตร ระฆงัใบน้ี
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จึงถูกสรา้งใหมี้ขนาดใหญม่าก น ้าหนักรวมมากถึง 200 ตนั แตท่ี่เห็นมุมหน่ึงมีช้ินสว่นของระฆงัแตกออกมา ซ่ึงก็
มีน ้าหนักมากถึง 11.5 ตนั ภายในบริเวณพระราชวงัเครมลินเราจะไดเ้ห็น โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption 
Cathedral) โบสถเ์กา่แกแ่ละศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยการเป็นสถานท่ีจดัพิธีราชาภิเษกของกษัตริยข์องรัสเซียทุกพระองค ์
ตวัอาคารโบสถมี์ 5 ช ัน้ ตกแตง่สวยงามท ัง้ดา้นนอกและดา้นใน ย่ิงดา้นในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูด่ว้ย 
สวยงามมากจริงๆ แน่นอนวา่คณะเราก็ไมพ่ลาดท่ีจะเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ หน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์เกา่แกท่ี่สุด
ของมอสโคว ์ท่ีเก็บรวบรวมสมบติัล ้าคา่ต่างๆ ไมว่ ่าจะเป็นอญัมณี เคร่ืองประดบั อาวุธ และงานศิลปะช ัน้น า
มากมาย 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางตอ่สู่จุดชมวิวเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล ์(Sparrow Hills) หรืออีกช่ือคือ เลนินฮิลส ์

เน่ืองจากเป็นท าเลท่ีมองเห็นทศันียภาพของเมืองไดช้ดัเจนและเป็นมุมท่ีเลนินช่ืนชอบมาก จึงเลือกจุดน้ีเป็นท่ีตัง้
ของบา้นพกัส่วนตวั ปจัจุบนันอกจากจะเปิดรับนักทอ่งเท่ียวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกบัเลนินในอดีตแลว้ ยงัเป็นท่ีนิยม
ในการใชเ้ป็นมุมถา่ยภาพแตง่งานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 ชมการแสดง รสัเซียนเซอรค์ัส ละครสัตวข์ึ้ นช่ือของรัสเซียท่ีผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตวต์่างๆ 

กายกรรมและมายากล ท่ีท ัง้สนุกและต่ืนตาเป็นโชวท่ี์พลาดไมไ่ด ้
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  สถานีรถไฟใตดิ้น – จตุัรสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร ์– หา้งกุม – ล่องเรือ 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จุดหมายแรกของวนัน้ีคือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก  (Moscow Metro) แมจ้ะเหมือนไม่ใช่สถานท่ี

ทอ่งเท่ียว แตเ่ม่ือมาก็ตอ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซกัครั้ง แตก่อ่นเคยเป็นสถานท่ีหลบ
ภยัจากกองก าลงัทหารนาซีในชว่งสงครามครั้งท่ี 2 หากนับรวมความยาวของเสน้ทางเดินรถไฟใตดิ้นท ัว่มอสโกจะมี
ความยาวถึง 260 กิโลเมตร และท่ี สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเดน่ดว้ยการตกแตง่ใน
สไตลบ์ารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ ัว่ท ัง้สถานี พรอ้มขอบเพดานอาคารโคง้สวยงามท่ีอลงัการ
ย่ิงใหญด่ว้ยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินออ่น งานจิตรกรรมเลอคา่แฝงไว ้
ในทุกซอกทุกมุม 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
                    แลว้มุง่หนา้สู่ จตุัรสัแดง (Red Square) จตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกเพราะสรา้งดว้ยการน าหินแกรนิตและหิน

ออ่นจ านวนนับลา้นช้ินตอกฝงัลงบนพ้ืนท ัว่จตุัรัสท่ีมีความกวา้ง 695 เมตร
และยาว 130 เมตร ท าใหก้ลายเป็นจตุัรัสโมเสกท่ีย่ิงใหญอ่ลงัการมาก เป็น
ท่ีตัง้ของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซีย โดยรอบจตุัรัสแดงจะลอ้มรอบไปดว้ย
สถานท่ีส าคญัหลายแห่ง มี หอนาฬิกาซาวิเออร ์(Savior Tower) ท่ีต ัง้
อยูบ่นป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหนา้ขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นไดว้า่
ออกแบบดว้ยศิลปะแบบโกธิก ประดบัดว้ยดาวแดง 5 แฉกซ่ึงเป็นทบัทิม
น ้าหนักถึง 20 ตนั มี วิหารเซนตบ์าซิล (St. Basil's Cathedral) น่ีคือส่ิงกอ่สรา้งท่ีไดร้ับการยอมรับวา่ย่ิงใหญ่
ท่ีสุดของรัสเซียในยุคศตวรรษท่ี 16 วิหารเซนตบ์าซิลสรา้งขึ้นอยา่งสวยงามและมีสีสนัแปลกตาแหวกแนวเม่ือปี 
1555 มีโดมถึง 9 ยอดท่ีสูงลดหลั่นก ันไป ห้างสรรพสินค้ากุม  (Gum) อยู่ไม่ใกลจากจัตุรัสแดง เป็น
หา้งสรรพสินคา้ท่ีเกา่แกแ่ละมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของรัสเซียซ่ึงเปิดใหบ้ริการเม่ือปี 1895 ตวัอาคารนั้นสูง 3 ช ัน้ 
ภายในสวยงามโออ่า่อลงัการ และรา้นคา้จ านวนกวา่ 200 รา้น อดัแน่นไปดว้ยสินคา้มากมาย โดยเฉพาะแบรนด์
เนมช่ือดงัระดบัโลก  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
**ล่องเรือชมความงามยามค า่คืนของแม่น ้ามอสโคว ์วิวสวยๆ ของตวัเมือพรอ้มดว้ยแสงสีจากสะพานและ
อาคารตา่งๆ นั้นก็ไดเ้ป็นบรรยากาศและไดภ้าพเมืองมอสโควใ์นอีกมุมมองท่ีก็สวยไมแ่พก้นัเลย 
น าทา่นเดินทางสูเ่มือง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดย รถไฟตูน้อนชัน้ First Class  

วนัท่ีหา้  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – โบสถห์ยดเลือด – พระราชวงัฤดหูนาว 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  
                    เดินทางถึง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ มุง่หนา้เขา้สู่ตวัเมืองของเมืองหลวงเกา่และ

เมืองแหง่ประวติัศาสตร์ของประเทศรัสเซียท่ีงดงามเป็นท่ีกลา่วขานจนไดช่ื้อวา่ 
ราชินีแห่งยุโรปเหนือ เมืองใหญเ่มืองน้ีกอ่ตัง้ขึ้นโดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช
ในปี 1703 และก็ทรงยา้ยเมืองหลวงจากมอสโกมาท่ีน่ีจนครองความเป็นเมือง
หลวงอยูน่านกวา่ 200 ปี น าท่านถ่ายภาพโบสถห์ยดเลือด (Church of 
the Saviour on the Blood) โบสถเ์กา่ท่ีสรา้งตัง้แตปี่ 1883 ซ่ึงจริงๆ แลว้ก็เป็นโบสถป์กติท ัว่ไปท่ีมีไวเ้พ่ือประกอบ
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พิธีทางศาสนา ตวัอาคารโบสถอ์อกแบบสรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบไบเซนตไ์ทน์เชน่เดียวกบัวิหารเซนตบ์าซิลใน
มอสโกท่ีเป็นอาคารตน้แบบ ผูส้รา้งโบสถแ์ห่งน้ีก็คือ “พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3” ซ่ึงสรา้งใหเ้ป็นอนุสรณ์ถวาย
พระเกียรติแก ่“พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2” พระบิดาท่ีถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณน้ีเม่ือปี 1881 ภายในโบสถ์
นั้นก็สวยงดงามดว้ยโมเสกสีสันต่างๆ ท่ีปะติดปะต่อเป็นเร่ืองราวในศาสนาคริสต์เป็นจุดรวมสายตาของ
นักทอ่งเท่ียวจากท ัว่โลกท่ีเขา้มาชมโบสถห์ยดเลือดแห่งน้ี เพราะทนัทีท่ีมีแสงอาทิตยส์าดส่องเขา้มากระทบ ความ
สวยงามอลงัการก็จะย่ิงเจิดจา้จนพาใหเ้คล้ิมกนัจนลืมเวลานาทีไปเลย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้ชม พระราชวงัฤดูหนาว พระราชวงัท่ีสรา้งตัง้แต่ปี1732 และ

เพ่ือแสดงถึงอ านาจและความย่ิงใหญข่องรัสเซียจึงไดส้รา้งใหมี้ขนาด
ท่ีใหญ่และตกแต่งอยา่งงดงามในสไตล ์บารอก เป็นพระราชวงัท่ีมี
เอกลกัษณ์ดว้ยสีเขียวขาว ดา้นหนา้อาคารมีความยาวถึง 250 เมตร 
มีหอ้งรวมแลว้ กวา่ 1,500 หอ้ง ปจัจุบนัพระราชวงัฤดูหนาวแหง่น้ีได ้
เปิดใหเ้ขา้ชมภายในไดเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ภายในมีการจกั
แสดงสมบติัล า้คา่ของราชวงศแ์ห่งรัสเซีย เก็บงานศิลปะระดบับนัลือโลกซ่ึงมีมากถึงกวา่ 3 ,000,000 ช้ิน ท ัง้งาน
เขียน งานปั้น งานแกะสลกั หลายช้ินเป็นของเกา่ตัง้แตยุ่คอียิปตโ์บราณไลม่าจนถึงชว่งตน้ศตวรรษท่ี 20 และยงัมี
หนังสือเกา่อีกหลายหม่ืนเลม่ซ่ึงมีคุณคา่ทางประวติัศาสตร์อยา่งท่ีสุด ผลงานจากศิลปินช่ือดงัระดบัโลกไมว่า่จะเป็น 
ไมเคิล แองเจโล, ลีโอนาร์โด ดา วินชี, แวนโกะ๊ ก็สามารถหาชมไดท่ี้พิพิธภณัฑแ์หง่น้ี 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรคาวาเรสต ์– ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – กาล่าดินเนอร ์พระราชวงันิโคลสั 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                    เดินทางสู่ พระราชวงัฤดูร ้อน หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ 

(Peterhof Palace) เพ่ือเขา้ชมภายในพระราชวงัท่ีพระเจา้ปีเตอร์ม
หาราชทรงสรา้ขึ้นริมทะเลบอลติกในปี 1705 เพ่ือใหเ้ป็นท่ีประทบั
พกัผอ่นในชว่งฤดูรอ้น และก็ทรงมีความตอ้งการใหพ้ระราชวงัแห่ง
น้ีสวยงามย่ิงใหญ่ย่ิงกว่าพระราชวงัแวร์ซายส์แห่งฝรั่ งเศส ดว้ย
จุดประสงคเ์ดียวก็คือเพ่ือแสดงออกถึงความรุ่งเรืองร ่ ารวยของ
รัสเซียในยุคนั้น เพราะตอ้งการใหย่ิ้งใหญเ่หนือใคร บรรดาวิศวกร
สถาปนิกฝีมือดีจึงถูกเกณฑ์มารับงานออกแบบพระราชวงัแห่งน้ีมากมาย เพ่ือเนรมิตความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสิกใหก้บัตวัอาคารและหอ้งตา่งๆ ท ัง้หมด ท่ีย่ิงใหญก่วา่หอ้งไหนๆ ก็ตอ้ง
ทอ้งพระโรงและหอ้งจดัเล้ียงซ่ึงจะวิลิศมาหรามาก และใชจ่ะอลงัการกนัแคภ่ายใน เพราะภายนอกเราก็จะไดต่ื้นตา
กบัอุทยานพรรณไมท่ี้มีประติมากรรมน ้าพุทองเหลือง สูงถึง 27 ข ัน้พรอ้มรูปปัน้อีก 255 ชิ้นตกแตง่รายรอบ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
                     น าทา่นเท่ียวชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล (Peter and Paul Fortress) ส่ิงกอ่สร้างช้ินแรกของเซนส์ปีเตอร์

สเบิร์ก สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช และก็ทรงตัง้ช่ือใหป้้อมแห่งน้ีตาม
ช่ือของนักบุญปีเตอร์และนักบุญปอลผูเ้ป็นสาวกแหง่พระผูเ้ป็นเจา้ ป้อมแห่ง
น้ีสร้างขึ้ นในปี 1703 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัศัตรู โดยมีความสูง
ประมาณ 122.5 เมตร ตอ่มาในราวปี 1706 ก็ขยบัขยายใหมี้พ้ืนท่ีของคุก
ส าหรับคุมขงันักโทษการเมือง และก็ไดต้อ้นรับนักโทษการเมืองช่ือดงัของ
เมืองอยูห่ลายคน แต่ก็ไม่มีนักโทษคนใดน่าสนใจเทา่กบัการถูกคุมขงัของ 
“ซาร์เรวิช อเล็กซิส” (Tsarevich Alexis) พระโอรสองคโ์ตของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ท่ีถูกจบัไดว้า่จะกอ่การ
กบฏและลอบปลงพระชนมพ์ระบิดา สว่นพระเจา้ปีเตอร์มหาราชภายหลงัเม่ือเสด็จสวรรคตก็ถูกน าพระศพบรรจุไว ้
ในสุสานกษตัริยภ์ายในป้อมแห่งน้ี ป้อมปีเตอร์แอนดป์อลก็ยงัท าหนา้ท่ีเสมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษัตริยแ์ละ
ราชินีแห่งโรมานรอฟไวอี้กมากมาย เชน่ พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 และ พระนางมารี อเล็กซาดรอฟนา ซ่ึง
เป็นเจา้หญิงจากเยอรมนี รวมถึงพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 และพระบรมวงศานุวงศอ์งคอ่ื์นๆ ดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น กาล่าดินเนอร ์ภายใน พระวงันิโคลสั ล้ิมรสไขป่ลาคาเวียร์และจิบแชมเปญ พรอ้มชม
การแสดงพ้ืนเมืองของรัสเซียท่ีขึ้นช่ือ ดว้ยดนตรีและการรอ้งเพลงท่ีมีเอกลกัษณ์ 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีเจ็ด มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เขา้ชมมหาวิหารสุดอลงัการ มหาวิหารเซนตไ์อแซค (Saint Isaac’s Cathedral) มหาวิหารโดมท่ีมีขนาดใหญ่
เป็นอนัดบั 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปท ัง้หลงั แตก่อ่นเคยเป็นโบสถไ์มเ้กา่
หลงัเล็ก พอเปล่ียนเป็นมหาวิหารหลงัใหญ่ความอลงัการก็ปรากฏขึ้นดว้ย
อาคารหลงัใหญท่ี่มีเสาหินแกรนิตช้ินใหญจ่ านวน 48 ตน้ แถมแตล่ะตน้หน่ึงก็
สูงเกิน 20 เมตร น ้าหนัก 114 ตนั ส่วนของยอดโดมท่ีเห็นเป็นสีทองนั่นก็ท า
ดว้ยทองค าแผน่หนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามย่ิงใหญท่ี่สุด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่
Outlet Village Pulkovo อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือของท่ีเอาทเ์ล็ตซ่ึงรวมรา้นคา้แบรนดด์งัมากมายกวา่ 40 รา้นคา้
ช ั้นน ามากมาย อาทิ  เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER 
VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.45 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 176  
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วนัท่ีแปด ดไูบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็ก 
(อายุ

ไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

พกัเด่ียวบนรถไฟ เพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 
อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

วนัเดินทาง ราคา 

กุมภาพนัธ ์ 
13-20 ก.พ. 62 

27 ก.พ. – 6 มี.ค. 62 
 
 

49,900 
มีนาคม  

12-19 / 13-20 / 15-22 / 19-26 / 22-
29 มี.ค. 62 

27 มี.ค. – 3 เม.ย. 62 

เมษายน 24 เม.ย. 1 พ.ค. / 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 62 

พฤษภาคม 
1-8 / 8-15 / 22-29 พ.ค. 62 

28 พ.ค. – 4 มิ.ย. / 29 พ.ค. – 5 มิ.ย. 62  

เมษายน – พฤษภาคม 
1-8 / 3-10 / 6-13 เม.ย. 62 

15-22 พ.ค. 62 
52,900 

Songkran Festival 7-14 / 9-16 / 10-17 เม.ย. 62 59,900 
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อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 5 ยูเอสดอลลา่ร์ / คน / วนั (30 ยูเอสดอลลา่ร์ ตลอดทริป) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
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