
 

  

 

 

 

Discovery Russia 8 D 5 N 
มอสโก – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 8 วนั 

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

พิเศษ! นอนรถไฟชั <น First Class ทานกาล่าดินเนอร ์ณ พระราชวงันิโคลสั 
 

Hub Group 



 

  

 

 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู  
H2.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั "น # ประตู % แถว T สาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าที0ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชื0อพรอ้มรบิบิ"นใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 
 
วนัทีLสอง สวุรรณภมิู - ดไูบ – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร – ถนนอารบทั 
02.00 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที0ยวบินที0 EK671 

(บรกิารอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0องบนิ) 
06.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลี0ยนเครื0อง  
10.00 น. เดนิทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที0ยวบนิที0 EK QRR (บรกิารอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0องบนิ) 
14.20 น.    เดนิทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแล้ว ออก

เดนิทางสู ่มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ 
the Saviour) ที0สรา้งขึ"นโดย “พระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี0 
?” ในปี ?A6% และก็ดําเนินการสร้างกันนานถึง #C ปี
สวยงามอลงัการตั "งแต่แรกเหน็ ตวัอาคารสขีาวสะอาด ตดั
กนัดว้ยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวาย
แด่พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากที0รสัเซยีรอดพน้จากสงครามนโป
เลียนแห่งฝรั 0งเศสมาได้ อิสระให้ท่านถ่ายภาพด้านนอก 
จากนั "นเดินเที0ยวชม ถนนอารบทั ย่านถนนคนเดินที0จะ
มากมายไปดว้ยรา้นค้ารา้นอาหาร ในย่านนี"เราจะไดเ้หน็ศลิปินพรอ้มงานศลิปะสวยๆ มากมายใหช้มและ
เลอืกซื"อ และของที0ระลกึหลากหลายแบบกม็ใีหเ้ชน่กนั  

        เยน็ รบัประทานอาหารคํLา ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ทีLพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัทีLสาม พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์L – โบสถอ์สัสมัชญั – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์– หอระฆงัพระ

เจ้าอีวาน – สแปรโ์รวฮิ์ลล ์– รสัเซียนเซอรค์สั 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที0ท่องเที0ยวที0ไดช้ื0อว่าเป็นสญัลกัษณ์และเป็น
หน้าเป็นตาของรสัเซยีมายาวนาน ที0สรา้งขึ"นในรชัสมยัของพระเจา้อวีานที0 6 ยิ0งใหญ่และสวยงามอยา่งที0สุด 
พระราชวงัเครมลนิเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที0สวยงามและยนือายุมายาวนานกว่า ACH ปี มบีทบาทในหลาย
ยุคของรสัเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจํานวนหอ้งใช้สอยถึง IHH หอ้ง หอคอย ?A จุดและป้อม
ปราการที0มคีวามยาวประมาณ J,J6C เมตรสําหรบัสงัเกตการณ์ ภายหลงัปรบัเปลี0ยนใหเ้ป็นที0ทําการของ
รฐับาล และส่วนหนึ0งเปิดเป็นสถานที0ท่องเที0ยวใหค้นทั 0วไปเขา้ชมได ้ที0บรเิวณดา้นนอกจะม ีปืนใหญ่พระ
เจ้าซาร ์ปืนใหญ่ที0ไดร้บัการบนัทกึลงกนิเนสบุ๊คว่ามปีากกระบอกใหญ่ที0สุดในโลก ซึ0งสรา้งขึ"นในปี ?CAM 
เพื0อข่มขวัญศัตรูและเพื0อให้เป็นปืนใหญ่ที0ใหญ่ที0สุดในโลกสมชื0อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ?JH 



 

  

 

 

เซนตเิมตร ตวัปืนยาว C.6# เมตร มนํี"าหนกัรวมถงึ #H ตนั และยงัมรีะฆงัที0ใหญ่ที0สดุในโลกชื0อวา่ ระฆงัพระ
เจ้าซาร ์อยูบ่นหอคอยพระเจา้อวีานที0สงู 81 เมตร ระฆงัใบนี"จงึถูกสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่มาก นํ"าหนกัรวมมาก
ถงึ JHH ตนั แต่ที0เหน็มุมหนึ0งมชีิ"นส่วนของระฆงัแตกออกมา ซึ0งกม็นํี"าหนกัมากถงึ ??.C ตนั ภายในบรเิวณ
พระราชวงัเครมลินเราจะได้เหน็ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศกัดิ Qสทิธิ Q 
ดว้ยการเป็นสถานที0จดัพธิรีาชาภเิษกของกษตัรยิข์องรสัเซยีทุกพระองค์ ตวัอาคารโบสถ์ม ีC ชั "น ตกแต่ง
สวยงามทั "งด้านนอกและด้านใน ยิ0งด้านในนั "นมภีาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจรงิๆ 
แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดที0จะเขา้ชม พิพิธภณัฑ์อารเ์มอรรี์L หนึ0งในพพิธิภณัฑท์ี0เก่าแก่ที0สุดของมอส
โคว ์ที0เกบ็รวบรวมสมบตัลิํ"าคา่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นอญัมณ ีเครื0องประดบั อาวุธ และงานศลิปะชั "นนํามากมาย 
 

   
 

เทีLยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางต่อสูจุ่ดชมววิเมอืงที0สวยงามที0สุดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล ์(Sparrow Hills) หรอือกีชื0อคอื เลนิน

ฮิลส ์เนื0องจากเป็นทาํเลที0มองเหน็ทศันียภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็นมุมที0เลนินชื0นชอบมาก จงึเลอืกจุด
นี"เป็นที0ตั "งของบา้นพกัส่วนตวั ปัจจุบนันอกจากจะเปิดรบันักท่องเที0ยวขึ"นมาชมววิจุดเดยีวกบัเลนินในอดตี
แลว้ ยงัเป็นที0นิยมในการใชเ้ป็นมมุถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยีอกีดว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารคํLา ณ ภตัตาคาร 
 ชมการแสดง รสัเซียนเซอรค์สั ละครสตัว์ขึ"นชื0อของรสัเซยีที0ผสมผสานระหว่างการแสดงของสตัว์ต่างๆ 

กายกรรมและมายากล ที0ทั "งสนุกและตื0นตาเป็นโชวท์ี0พลาดไมไ่ด ้
  นําท่านเข้าสู่ทีLพกั Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัทีLสีL  สถานีรถไฟใต้ดิน – จตัรุสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร ์– ห้างกมุ – ล่องเรือ 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จุดหมายแรกของวนันี"คือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมอืนไม่ใช่สถานที0

ท่องเที0ยว แต่เมื0อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั 0งดูซกัครั "ง แต่ก่อนเคยเป็น
สถานที0หลบภยัจากกองกาํลงัทหารนาซใีนชว่งสงครามครั "งที0 J หากนบัรวมความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟ
ใต้ดนิทั 0วมอสโกจะมคีวามยาวถงึ JMH กโิลเมตร และที0 สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็
โดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และกม็ภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ั 0วทั "งสถานี พรอ้มขอบ



 

  

 

 

เพดานอาคารโคง้สวยงามที0อลงัการยิ0งใหญ่ดว้ยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี 
มเีสาหนิออ่น งานจติรกรรมเลอคา่แฝงไวใ้นทุกซอกทุกมมุ 

 

 
  
เทีLยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แลว้มุง่หน้าสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) จตุัรสัที0สวยงามที0สุด

ในโลกเพราะสรา้งดว้ยการนําหนิแกรนิตและหนิอ่อนจํานวนนับลา้น
ชิ"นตอกฝังลงบนพื"นทั 0วจตุัรสัที0มคีวามกวา้ง M%C เมตรและยาว ?6H 
เมตร ทาํใหก้ลายเป็นจตุัรสัโมเสกที0ยิ0งใหญ่อลงัการมาก เป็นที0ตั "งของ
กิโลเมตรที0ศูนย์ของรสัเซีย โดยรอบจตุัรสัแดงจะล้อมรอบไปด้วย
สถานที0สําคญัหลายแห่ง ม ีหอนาฬิกาซาวิเออร ์(Savior Tower) 
ที0ตั "งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหน้าขึ"นไปชมบนยอดหอเราจะ
เหน็ได้ว่าออกแบบด้วยศลิปะแบบโกธิก ประดบัด้วยดาวแดง C แฉกซึ0งเป็นทบัทมินํ"าหนักถึง JH ตนั ม ี
วิหารเซนตบ์าซิล (St. Basil's Cathedral) นี0คอืสิ0งก่อสรา้งที0ไดร้บัการยอมรบัว่ายิ0งใหญ่ที0สุดของรสัเซยีใน
ยคุศตวรรษที0 ?M วหิารเซนตบ์าซลิสรา้งขึ"นอยา่งสวยงามและมสีสีนัแปลกตาแหวกแนวเมื0อปี ?CCC มโีดมถงึ 
9 ยอดที0สงูลดหลั 0นกนัไป ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum) อยูไ่มใ่กลจากจตุัรสัแดง เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที0เก่าแก่
และมชีื0อเสยีงมากที0สุดของรสัเซยีซึ0งเปิดใหบ้รกิารเมื0อปี ?A%C ตวัอาคารนั "นสงู 6 ชั "น ภายในสวยงามโอ่อ่า
อลงัการ และรา้นคา้จํานวนกว่า 200 รา้น อดัแน่นไปดว้ยสนิคา้มากมาย โดยเฉพาะแบรนดเ์นมชื0อดงัระดบั
โลก  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
**ล่องเรือชมความงามยามคํ0าคนืของแม่นํ"ามอสโคว ์ววิสวยๆ ของตวัเมอืพรอ้มดว้ยแสงสจีากสะพานและ
อาคารต่างๆ นั "นกไ็ดเ้ป็นบรรยากาศและไดภ้าพเมอืงมอสโควใ์นอกีมมุมองที0กส็วยไมแ่พก้นัเลย 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดย รถไฟตู้นอนชั <น First Class  

วนัทีLห้า  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – โบสถห์ยดเลือด – พระราชวงัฤดหูนาว 



 

  

 

 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เดนิทางถงึ เซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ มุ่งหน้าเขา้สู่ตวัเมอืงของเมอืง
หลวงเก่าและเมอืงแห่งประวตัิศาสตร์ของประเทศรสัเซยีที0งดงามเป็นที0กล่าวขานจนได้ชื0อว่า ราชินีแห่ง
ยุโรปเหนือ เมอืงใหญ่เมอืงนี"ก่อตั "งขึ"นโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชในปี ?IH6 และกท็รงยา้ยเมอืงหลวงจาก
มอสโกมาที0นี0จนครองความเป็นเมอืงหลวงอยู่นานกว่า JHH ปี นําท่านถ่ายภาพโบสถห์ยดเลือด (Church 
of the Saviour on the Blood) โบสถเ์ก่าที0สรา้งตั "งแต่ปี ?AA6 ซึ0งจรงิๆ แลว้กเ็ป็นโบสถป์กตทิั 0วไปที0มไีวเ้พื0อ
ประกอบพธิทีางศาสนา ตวัอาคารโบสถ์ออกแบบสรา้งด้วย
สถาปัตยกรรมแบบไบเซนต์ไทน์เช่นเดยีวกบัวหิารเซนต์บา
ซิลในมอสโกที0เป็นอาคารต้นแบบ ผู้สร้างโบสถ์แห่งนี"ก็คือ 
“พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที0 6” ซึ0งสร้างให้เป็นอนุสรณ์ถวาย
พระเกียรติแก่ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที0 J” พระบิดาที0ถูก
ลอบปลงพระชนมใ์นบรเิวณนี"เมื0อปี ?AA? ภายในโบสถ์นั "นก็
สวยงดงามดว้ยโมเสกสสีนัต่างๆ ที0ปะตดิปะต่อเป็นเรื0องราว
ในศาสนาครสิตเ์ป็นจุดรวมสายตาของนกัท่องเที0ยวจากทั 0วโลกที0เขา้มาชมโบสถห์ยดเลอืดแหง่นี" เพราะทนัที
ที0มแีสงอาทติยส์าดส่องเขา้มากระทบ ความสวยงามอลงัการกจ็ะยิ0งเจดิจา้จนพาใหเ้คลิ"มกนัจนลมืเวลานาที
ไปเลย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้ชม พระราชวงัฤดูหนาว พระราชวงัที0สร้างตั "งแต่ปี1732 

และเพื0อแสดงถงึอํานาจและความยิ0งใหญ่ของรสัเซยีจงึไดส้รา้ง
ใหม้ขีนาดที0ใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามในสไตล์ บารอก เป็น
พระราชวงัที0มีเอกลักษณ์ด้วยสีเขียวขาว ด้านหน้าอาคารมี
ความยาวถึง 250 เมตร มีห้องรวมแล้ว  กว่า 1,500 ห้อง 
ปัจจุบนัพระราชวงัฤดูหนาวแห่งนี"ได้เปิดให้เข้าชมภายในได้
เป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ภายในมกีารจกัแสดงสมบตัลิํ"าค่าของราชวงศแ์ห่งรสัเซยี เกบ็งานศลิปะระดบั
บนัลอืโลกซึ0งมมีากถงึกว่า 6,HHH,HHH ชิ"น ทั "งงานเขยีน งานปั"น งานแกะสลกั หลายชิ"นเป็นของเก่าตั "งแต่ยุค
อียิปต์โบราณไล่มาจนถึงช่วงต้นศตวรรษที0 JH และยงัมีหนังสือเก่าอีกหลายหมื0นเล่มซึ0งมีคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรอ์ยา่งที0สดุ ผลงานจากศลิปินชื0อดงัระดบัโลกไมว่า่จะเป็น ไมเคลิ แองเจโล, ลโีอนารโ์ด ดา วนิชี
, แวนโก๊ะ กส็ามารถหาชมไดท้ี0พพิธิภณัฑแ์หง่นี" 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ทีLพกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัทีLหก พระราชวงัฤดรู้อน เปโตรคาวาเรสต ์– ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – กาล่าดินเนอร ์พระราชวงันิโคลสั 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

  

 

 

เดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรู้อน หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof 
Palace) เพื0อเขา้ชมภายในพระราชวงัที0พระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงสรา้
ขึ"นรมิทะเลบอลติกในปี ?IHC เพื0อให้เป็นที0ประทบัพกัผ่อนในช่วงฤดู
รอ้น และก็ทรงมคีวามต้องการให้พระราชวงัแห่งนี"สวยงามยิ0งใหญ่ยิ0ง
กว่าพระราชวงัแวร์ซายส์แห่งฝรั 0งเศส ด้วยจุดประสงค์เดียวก็คือเพื0อ
แสดงออกถงึความรุ่งเรอืงรํ0ารวยของรสัเซยีในยุคนั "น เพราะต้องการให้
ยิ0งใหญ่เหนือใคร บรรดาวศิวกรสถาปนิกฝีมอืดจีงึถูกเกณฑ์มารบังาน

ออกแบบพระราชวงัแห่งนี"มากมาย เพื0อเนรมิตความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบบารอกและนีโอ
คลาสสกิใหก้บัตวัอาคารและหอ้งต่างๆ ทั "งหมด ที0ยิ0งใหญ่กว่าหอ้งไหนๆ กต็อ้งทอ้งพระโรงและหอ้งจดัเลี"ยง
ซึ0งจะวลิศิมาหรามาก และใชจ่ะอลงัการกนัแคภ่ายใน เพราะภายนอกเรากจ็ะไดต้ื0นตากบัอุทยานพรรณไมท้ี0มี
ประตมิากรรมนํ"าพทุองเหลอืง สงูถงึ JI ขั "นพรอ้มรปูปั"นอกี JCC ชิ"นตกแต่งรายรอบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําท่านเที0ยวชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล (Peter and Paul 
Fortress) สิ0งก่อสรา้งชิ"นแรกของเซนสปี์เตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช และกท็รงตั "งชื0อให้
ป้อมแห่งนี"ตามชื0อของนักบุญปีเตอรแ์ละนักบุญปอลผูเ้ป็นสาวกแห่ง
พระผู้เป็นเจ้า ป้อมแห่งนี"สร้างขึ"นในปี ?IH6 เพื0อประโยชน์ในการ
ป้องกนัศตัร ูโดยมคีวามสงูประมาณ ?JJ.C เมตร ต่อมาในราวปี ?IHM 
กข็ยบัขยายใหม้พีื"นที0ของคุกสําหรบัคุมขงันักโทษการเมอืง และกไ็ด้
ตอ้นรบันักโทษการเมอืงชื0อดงัของเมอืงอยูห่ลายคน แต่กไ็ม่มนีักโทษ
คนใดน่าสนใจเท่ากับการถูกคุมขังของ “ซาร์เรวิช อเล็กซิส” 
(Tsarevich Alexis) พระโอรสองคโ์ตของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ที0ถูกจบัไดว้่าจะก่อการกบฏและลอบปลง
พระชนมพ์ระบดิา ส่วนพระเจา้ปีเตอรม์หาราชภายหลงัเมื0อเสดจ็สวรรคตกถ็ูกนําพระศพบรรจุไวใ้นสุสาน
กษตัรยิภ์ายในป้อมแห่งนี" ป้อมปีเตอรแ์อนด์ปอลกย็งัทําหน้าที0เสมอืนสุสานหลวงเกบ็พระศพกษตัรยิแ์ละ
ราชนีิแหง่โรมานรอฟไวอ้กีมากมาย เชน่ พระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี0 J และ พระนางมาร ีอเลก็ซาดรอฟนา 
ซึ0งเป็นเจา้หญงิจากเยอรมนี รวมถงึพระเจา้ซารนิ์โคลสัที0 J และพระบรมวงศานุวงศอ์งคอ์ื0นๆ ดว้ย 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ กาล่าดินเนอร ์ภายใน พระวงันิโคลสั ลิ"มรสไข่ปลาคาเวียร์และจิบแชมเปญ 
พรอ้มชมการแสดงพื"นเมอืงของรสัเซยีที0ขึ"นชื0อ ดว้ยดนตรแีละการรอ้งเพลงที0มเีอกลกัษณ์ 

 นําท่านเข้าสู่ทีLพกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัทีLเจด็ มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

  

 

 

 เขา้ชมมหาวหิารสุดอลงัการ มหาวิหารเซนตไ์อแซค (Saint Isaac’s Cathedral) มหาวหิารโดมที0มขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบั # ของโลก สวยงามน่าชมไปทั "งหลงั แต่ก่อนเคยเป็น
โบสถ์ไมเ้ก่าหลงัเลก็ พอเปลี0ยนเป็นมหาวหิารหลงัใหญ่ความอลงัการก็
ปรากฏขึ"นดว้ยอาคารหลงัใหญ่ที0มเีสาหนิแกรนิตชิ"นใหญ่จาํนวน #A ตน้ 
แถมแต่ละตน้หนึ0งกส็งูเกนิ JH เมตร นํ"าหนกั ??# ตนั สว่นของยอดโดม
ที0เหน็เป็นสทีองนั 0นก็ทําด้วยทองคําแผ่นหนักประมาณ ?HH กโิลกรมั 
สวยงามยิ0งใหญ่ที0สดุ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั "นนําท่านเดนิทางสู่ Outlet Village Pulkovo อสิระ
ใหท้่านเลอืกซื"อของที0เอาท์เลต็ซึ0งรวมรา้นคา้แบรนด์ดงัมากมายกว่า 40 รา้นคา้ชั "นนํามากมาย อาท ิเช่น 
ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO 
SAMSONITE ฯลฯ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
HR.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที0ยวบนิที0 EK 176  
วนัทีLแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 
06.55 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลี0ยนเครื0อง  
09.30 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเที0ยวบนิที0 EK 6I2  

(บรกิารอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

เมษายน Hz เม.ย. Q พ.ค. / H| เม.ย. – z พ.ค. }H 
 

49,900 
พฤษภาคม 

Q-� / �-Q� /HH-29 พ.ค. }H 
28 พ.ค. – 4 มิ.ย. / 29 พ.ค. – 5 มิ.ย. }H  

เมษายน – พฤษภาคม 
 }-QR เม.ย. }H 
Q�-HH พ.ค. }H 

52,900 

Songkran Festival |-Qz / �-Q} / Q�-Q| เม.ย. }H ��,900 

มิถนุายน – กรกฎาคม 
QQ-Q� มิ.ย. 

H� มิ.ย. – H ก.ค. / H – � ก.ค. 
z�,��� 



 

  

 

 

 
เดก็ 
(อายุ

ไมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดทา่นละ 2,000 บาท 
พกัเดี0ยว เพิ0มทา่นละ 10,000 บาท 
พกัเดี0ยวบนรถไฟ เพิ0มทา่นละ 6,000 บาท 
 
อตัรานี<รวม 

✓ คา่ตั �วเครื0องบนิชั "นทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ คา่ที0พกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที0ระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรบัอากาศ และบรกิารนําเที0ยวตามที0ระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที0 และคา่ธรรมเนียมตามที0ระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที0ระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงื0อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานี<ไม่รวม 

✗ คา่ภาษมีลูคา่เพิ0ม 7% ภาษหีกั ณ ที0จา่ย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านั<น) 

✗ คา่นํ"าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ0งคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครื0องดื0มในหอ้งพกั 

✗ คา่ทปิไกดท์อ้งถิ0นและคนขบัรถทอ้งถิ0น ทา่นละ 5 ยเูอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (60 ยเูอสดอลล่าร ์ตลอดทรปิ) 

✗ คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขั "นตํ0า 100 บาท / วนั / คน (100 * M วนั) 
  
เงืLอนไขในการจองทวัร ์
1. สาํหรบัการจอง กรณุาชาํระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทั "งหมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ"นไป คนืมดัจาํทั "งหมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ"นไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื"องตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจาํทั "งหมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ั "งหมด 

กรกฎาคม �-Q} / QH-Q� / HR-R� / Hz-RQ ก.ค. �z,��� 



 

  

 

 

5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ั "งหมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิ Qยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีี0ผูเ้ดนิไมถ่งึ 30 ทา่น และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที0เกดิขึ"นตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิ Qที0จะเปลี0ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื0อเกดิเหตุจาํเป็นสดุวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีี0สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ที0นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื0องจากรายการทวัรนี์"เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสทิธิ Qการใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Qไมค่นืเงนิในทกุกรณ ี
4. เมื0อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทั "งหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงื0อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯที0ไดร้ะบุไวโ้ดยทั "งหมด 

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

 


