


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินโดโมเดโดโว	-	วิหารเซ็นต	เดอะซาเวียร	-	ถนนอา
รบัต

พักที่
HOLIDAY
INN
HOTEL
หรือระดับ
เดียวกัน

3 พระราชวังเครมลิน	-	พิพิธภัณฑอารเมอรี่	-	โบสถอัสสัมชัญ	-	ปืนใหญพระเจา
ซาร	-	หอระฆังอีวาน	-	ปืนใหญพระเจาซาร	-	สแปรโรวฮิล	หรือ	เลนินฮิลส	-
การแสดงละครสัตว	เซอรคัส

พักที่
HOLIDAY
INN
HOTEL
หรือระดับ
เดียวกัน

4 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	-	ตลาดอิสเมลอฟสกี้	-	จัตุรัสแดง	-	วิหารเซนต
บาซิล	-	หอนาฬิกาซาวิเออร	-	หางกุม

พักที่
HOLIDAY
INN
HOTEL
หรือระดับ
เดียวกัน

5 รถไฟความเร็วสูง	Sapsan	-	สถานีรถไฟเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	-	นครเซนต
ปีเตอรสเบิรก	-	โบสถหยดเลือด	-	พระราชวังฤดูหนาว

พักที่
PARK
INN
HOTEL
หรือระดับ
เดียวกัน

6 ปีเตอรฮอฟ	-	พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส	-	วิหารปีเตอรและปอล	-
พระราชวังนิโคลัส	-	ระบํารัสเซีย	/	การแสดงพื้นเมืองของรัสเซีย

พักที่
PARK
INN
HOTEL
หรือระดับ
เดียวกัน

7 หมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชกิ้น	-	พระราชวังฤดูรอนแคทเธอรีน	-	พระ
ราชวังพาฟลอฟส	-	มหาวิหารเซนตไอแซค	-	เอาทเลท	วิลเลจ	-	สนามบินโดโม
เดโดโว

8 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

2	เม.ย.	61	-	9	เม.ย.	61 ฿57,900 ฿57,900 ฿55,900 ฿10,000

8	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿64,900 ฿64,900 ฿62,900 ฿10,000

20	เม.ย.	61	-	27	เม.ย.	61 ฿57,900 ฿57,900 ฿55,900 ฿10,000

11	พ.ค.	61	-	18	พ.ค.	61 ฿57,900 ฿57,900 ฿55,900 ฿10,000



22.00	น.	 คณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสายขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	4
ประตู	9	แถว	T	สายการบินเอมิเรตส	(EK)	เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.25	น.	ออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบิน

ที่	EK	371	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
04.45	น.	เดินทางถึง	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.35	น.	เดินทางสู	มอสโคว	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK	133	(บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่องบิน)

ชวงบาย
13.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดโมเดโดโว	ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลว
นําทานชม	มหาวิหารเซนตซาเวียร	ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย	ตั้งอยูใจกลางเมืองติดกับ

แมน้ํามอสโคว	รอบๆ	วิหารจะมีภาพหลอโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษตัริยที่สวยงามและเหมือนจริง
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนอารบัท	เป็นถนนคนเดินหามรถผาน	เป็นถนนศิลปินและแหลงพบปะของผูคน

ในเมือง	เป็นทั้งยานการคาและแหลงรวมวัยรุน	รานคาจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค	ของที่ระลึกตางๆ	มีศิลปิน
มาน่ังวาดรูป	ทั้งรูปเหมือน	ภาพขาว-ดํา	ภาพสีตางๆ	และ	รูปลอเลียน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากนัน้นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	ณ	HOLIDAY	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1839	ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	เพื่อเป็น
อนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาที่ทรงชวยปกปอง
รัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน	ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบ
พิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

ถนนอารบัต	เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของ	Moscow	ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต
ศตวรรษที่	15	ในประวัติเมืองมอสโก	บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี
1493	ในสมัยศตวรรษที่	16	ในรัชสมัยกษตัริยอีวานจอมโหด	ถนนสายน้ีเป็นที่
อยูอาศัยของตํารวจลับ	ถนนอารบัตเป็นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม	น่ันก็คือ
สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต	ประมาณปี	1985	ถนนอารบัตไดกลาย
เป็นถนนคนเดิน	ตอมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รูจัก	และคึกคักที่สุด	เพราะเป็น
แหลงชุมนุมศิลปิน	จิตรกร	รานขายของที่ระลึก	รานกาแฟ	ศูนยวัฒนธรรม	โรง
ละคร	เป็นตน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOLIDAY	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม	พระราชวังเครมลิน	จุดกําเนิดแหงประวัติศาสตรรัสเซียที่มีอายุยาวนานกวา	850	ปี	ตั้งอยูบน

เนินสูงถึง	40	เมตร	ริมแมน้ํามอสโก
ชม	พิพิธภัณฑอารเมอรรีเ่ป็นพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย	ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติลํ้ าคาของกษตัริยรัสเซีย

ทั้งเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร	ทองคํา	อุปกรณการสูรบของกษตัริยสมัยโบราณ	ชุดฉลองพระองคของกษตัริย
และพระราชินี
ชม	โบสถอัสสัมชัญ	เป็นโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ	สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
ชมปืนใหญพระเจาซาร	สรางในสมัย	ค.ศ.1586	เพื่อตองการสรางปืนใหญที่สุดในโลกและยังไมเคยมีการใช

ยิงเลย	ทําดวยบรอนซ	และมีลูกกระสุน	น้ําหนักลูกละประมาณ	1	ตัน	นับวาเป็นของสะสมในยุคน้ัน
ชม	หอระฆังพระเจาอีวาน	มีความสูง	81	เมตร	ถือเป็นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในยุคน้ัน	และไดออกกฎหมาย

หามกอสรางสิ่งใดๆ	สูงเกินหอระฆังน้ี	ภายในหอระฆังมีระฆัง	21	ใบ	ชมระฆังใหญที่สุดของเครมลิน	เรียกวา
ระฆังพระเจาซาร	สรางในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดตั้ง
บนหอระฆังแตเน่ืองจากมีความผิดพลาดจึงทําใหระฆังแตกออก
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	สแปรโรฮิลล	หรือ	เนินเขานกกระจอก	หนามหาวิทยาลัยมอสโคว	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่

เกาแกที่สุดของรัสเซีย	ที่น่ีจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก	เชน	ตึกสูง	7	ตึกที่สราง
ในสมัยของสตาลิน	คือ	ตึกที่ทําการของรัฐบาล	2	ตึก	ตึกที่พักอาศัย	2	ตึก	และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว
นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเป็นจํานวนมาก

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ชมการแสดงละครสัตวที่ขึน้ชื่อของรัสเซีย	รัสเซีย่นเซอรคัส	เป็นการแสดงของสัตวแสนรูที่ไมควรพลาด

ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันนาตื่นตาตื่นใจ
นําทานสูทีพ่ัก	ณ	HOLIDAY	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูที่กรุงมอสโค	ประเทศรัสเซีย	สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา
ภายในมีพระราชวัง	หอคอย	และปอมปราการ	ซึ่งในอดีต	เป็นที่ประทับของ
พระเจาซารกษตัริยแหงราชวงศรัสเซีย

ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานที่เก็บสมบัติลํ้ าคา
กวา	4,000	ชิ้น	เชน	อาวุธตางๆ	เครื่องปองกันตัว	หมวก	เสื้อเกราะที่ใชรบใน
สมรภูมิ	เครื่อง	เงิน	ทอง	เพชรพลอยเครื่องทรงของกษตัิยพระเจาซารและซารี
นาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง

วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบน
โบสถใไมเกาที่มีมากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมปอมปืนใหญ,
หอระฆังพระเจาอีวานและชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก

ตั้งแตศตวรรษที่	10	พระเจาอีวาน	ไดให	Andrey	Shchokov	ซึ่งมีอาชีพเป็นชาง
หลอ	ที่เกงที่สุดในยุคน้ัน	ทําการออกแบบอาวุธ	โดยใหออกแบบปืนที่ใหญที่สุด
ในโลก

เป็นหอระฆังที่สรางขึน้จากหิน	สูงที่สุดในหมูตึก	Kremlin	สรางขึน้มาเพื่อโบสถ
ในระแวกน้ันไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง	โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิ
ตาลี่



ตั้งแตศตวรรษที่	10	พระเจาอีวาน	ไดให	Andrey	Shchokov	ซึ่งมีอาชีพเป็นชาง
หลอ	ที่เกงที่สุดในยุคน้ัน	ทําการออกแบบอาวุธ	โดยใหออกแบบปืนที่ใหญที่สุด
ในโลก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หรือเนินเขานกกระจอก	เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ	ของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด	ปัจจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มอสโคว	และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็นจุดที่นักทองเที่ยวใหความ
สนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOLIDAY	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน	ละครสัตวไดรับความสนใจจาก
ผูชมมากมาย	ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ	ความสามารถของ
ผูกํากับ	ทําใหคณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	สถานีรถไฟใตดิน	ใครมามอสโควจะตองไดลองน่ัง	รถไฟใตดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานี

รถไฟใตดินที่สวยที่สุดในโลกแลวยังมีความลึกอีกตางหาก	รถไฟใตดินทําใหผูคนสามารถเดินทางไปไหนมาไหน
ไดสะดวกกวาบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตดินเป็นสิ่งกอสรางที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตางชาติใหเห็นถึง
ความยิ่งใหญตลอดจนประวัติศาสตรความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม	อันเป็นเสนหดึงดูด
ใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมเน่ืองจากการตกแตงของแตละสถานีที่ตางกันดวยประติมากรรม	โคมไฟระยา	เครื่อง
แกว	หินแกรนิต	และหินออน
นําทานสู	ตลาดอิสมายลอฟกี้	ตลาดขายสินคาพื้นเมืองซึ่งทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมาย	อิสระ

ทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย	อาทิเชน	ตุกตามาทรอชกา(แมลูกดก)	ผาพันคอ	กลองดนตรีรูปแบบตางๆ
กลองไม	พวงกุญแจ	ไมแกะสลัก	และสินคาของที่ระลึกอื่นๆ	อีกมากมาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	จัตุรัสแดง	คําวาสีแดงในความหมายรัสเซีย	คือ	สิ่งสวยงาม	จัตุรัสแดงน้ีเป็นลานกวาง	เป็น

เวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซีย	ไมวาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา	การประทวง
ทางการเมือง	จัตุรัสแดงสรางในสมัยคริสตศตวรรษที่	17	ปัจจุบันใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ	เชน	วันปีใหม
วันชาติ	วันแรงงาน	และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่	2
ภายในบริเวณจัตุรัสแดงนําทานถายรูดานหนามหาวิหารเซนตบาซิล	สรางในสมัยพระเจาอีวานที่	4	จอม

โหด	ศิลปะเป็น	แบบรัสเซียโบราณประกอบดวยยอดโดม	9	ยอด	เพื่อเป็นอนุสรณมีชัยชนะเหนือพวกตาตาร



(มองโกล)	อยางเด็ดขาด	ใชเป็นหองสําหรับสวดมนตในสมัยคริสตศตวรรษที่	15
หอนาฬิกาซาวิเออร	ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา	สูง	67	เมตร	บนยอดมีดาวแดง	5	แฉก	ที่ทํามาจากทับทิม

หนัก	20	ตัน	ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวลักษณะคลายหอบิก๊เบนที่ลอนดอนแตมีอายุมากกวา
หางสรรพสินคากุม	สถาปัตยกรรมที่เกาแกของเมือง	เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญโตและสวยงาม	จําหนาย

สินคาอุปโภค	เสื้อผา	ของใชในครัวเรือน	แบรนดเนม	เครื่องสําอาง	น้ําหอม	และสินคาที่ระลึก	มีรานคามากกวา
200	ราน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําคณะ	ลองเรือแมน้ํามอสโคว	สัมผัสบรรยากาศยามคํ่าคืนของเมืองหลวงมอสโคว	ที่มีการตกแตง

ไฟ	ตามอาคาร	สถานที่สําคัญอยางสวยงาม
นําทานสูทีพ่ัก	ณ	HOLIDAY	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ตั้งแตเดือนธันวาคม	เขาสูฤดูหนาว	หากไมสามารถลองเรือได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรม
จากการลองเรือเป็นชมโชวบัลเลต	โดยไมตองแจงใหทราบ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็นสถานี
รถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก	ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตาง
กัน	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดี
ที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง	ในปัจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง	11
สาย	156	สถานี	ดวยความยาวทั้งหมด	260	ก.ม.

ตลาดอิสเมลอฟสกี้	(Izmailovsky	Market)	ซึ่งเป็นตลาดที่จําหนายของที่ระลึก
และงานศิลปหัตถกรรมที่ใหญและสวยงามที่สุดในมอสโคว	ใหทานไดอิสระ
เลือกซื้อสินคาที่สวยงามในราคายอมเยา	เชน	ตุกตาแมลูกออน	เครื่อง
หัตถกรรมลายครามที่สวยงาม	เครื่องประดับตางๆ	มากมาย	ฯ	เป็นตลาดที่
เต็มไปดวยของประเภทที่ระลึก	ของ	Handmade	และของเกาอีกมากมาย	ซึ่ง
เปิดทุกวันแตรานจะเยอะกวาชวงสุดสัปดาห

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก	จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลาง
กรุงมอสโกและทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออก
จากจัตุรัสแดงแหงน้ี	ชื่อจัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา	คําวา	แดง	ในชื่อจัตุรัส	มา
จากสีของคอมมิวนิสต	หรือสีของอิฐในบริเวณน้ันที่เป็นสีแดง	แตแทจริงแลวชื่อ
จัตุรัสแดง	มาจากภาษารัสเซียคําวา	ซึ่งในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา
สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย	ตั้งอยูที่จัตุรัสแดง	กรุงมอสโก
ประเทศรัสเซีย	สรางขึน้เพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล	ผลจากชัยชนะ
ครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถรวมชาติไดเป็นปึกแผน	จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึน้
เมื่อปี	ค.ศ.	1555



ตัง้แตเดือนธันวาคม	เขาสูฤดูหนาว	หากไมสามารถลองเรือได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลง
โปรแกรมจากการลองเรือเป็นชมโชวบัลเลต	โดยไมตองแจงใหทราบ

ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา	ที่มียอดเป็นนาฬิกา	เป็นศิลปะโกธิก	บนยอดมีดาว
แดง	5	แฉก	ที่ทํามาจากทับทิมน้ําหนัก	20	ตัน	มีลักษณะคลายหอบิก๊เบนที่
ลอนดอน	วากันวาเมื่อกอนน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเดินไมคอยจะตรงเทาไรนัก	แต
ปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจนนาฬิกาบนปอมน้ีถูกใชเป็นนาฬิกาเทียบเวลาของ
ประเทศทีเดียว

หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก	มีสินคาอยางหลากหลายชนิด	หาง
สรรพสินคากุม	หรืออีกสถานที่หน่ึงที่มีสถาปัตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ีมี
ความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง	3	ชั้น	มี
รานคาเปิดให	บริการมากมายสําหรับใหผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปป้ิง
ถึง	200	รานคาดวยกัน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOLIDAY	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ
…….….	น.	ออกเดินทางสู	นครเซนตปีเตอรสเบิรก	โดยรถไฟดวน	SAPSAN	เทคโนโลยีใหมลาสุดจาก

เยอรมัน	ใชเวลาเพียง	4	ชั่วโมงจากกรุงมอสโควสูไปเซนตปีเตอรสเบิรก	ระยะทางประมาณ	800	กม.
……….	น.	เดินทางถึง	เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง	ซึ่งเป็นจุดศูนยกลาง

ความเจริญที่เกาแกที่สุด	ไดรับการขนานนามวาหนาตางของยุโรป	เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองที่แสนสวยงาม	มี
ความเจริญทางดานวัฒนธรรม	เป็นศูนยกลางทางตรรกศาสตร	ประดุจเพชรน้ําเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ
ปัจจุบันเมืองน้ีเป็นที่รูจักกันอยางแพรหลายทั่วโลกวาเป็นเมืองที่สวยงามและรุมรวยดวยศิลปวัฒนธรรมดุจดัง
ราชินีแหงยุโรปเหนือ
นําทานถายรูปดานหนาโบสถหยดเลือด	สรางขึน้บนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่	2	ถูกลอบปลง

พระชนมและพระเจาอเล็กซานเดอรที่	3	ทรงสรางโบสถขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแดพระบิดา	สถาปัตยกรรมมีลักษณะ
คลายวิหารเซนตบาซิลที่กรุงมอสโคว
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	พระราชวังฤดูหนาว	ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากสรางในสมัยของพระนางอลิซาเบธ	โดย

สถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวอิตาเลียนกอสรางดวยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโคที่สรางพระราชวังให
เป็นสัญลักษณของความยิ่งใหญของพระเจาซาร	และความรุงโรจนของจักรวรรดิรัสเซีย	ปัจจุบันเปิดเป็น
พิพิธภัณฑ	ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของรัสเซียที่เปิดใหคนทั่วไปเขาชมไดจัดแสดงสิ่งของตางๆ	ที่ทรงคุณคา
เกือบ	3	ลานชิ้น	และเป็นพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของประเทศอีกดวย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสูทีพ่ัก	ณ	PARK	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา



เวลาจะระบุใกลวันเดินทาง

ซับซานเพิ่งเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี	2009	เริ่มจากเสนทางระ
หวางมอสโกกับเซ็นต	ปีเตอรสเบิรก	ระยะทางประมาณ	800	กิโลเมตร	รถไฟ
ซับซานในแตละขบวนจะมี	10	ตู	แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารได
สูงสุด	604	คน

เมืองที่สวยงามจนไดรับสมญานามวา	“ราชินีแหงยุโรปเหนือ”	เป็นเสนทาง
รถไฟฟาขนาดใหญในเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	ประเทศรัสเซีย	เปิดใหบริการ
ครั้งแรกในวันที่	15	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1955	ปัจจุบันมีจํานวนหาเสนทาง

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย	ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลว
สองครั้ง	ชื่อลาสุดน้ันถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง	และบอยครั้งจะถูกขนานนามวา
เป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในรัสเซีย

โบสถแหงหยดเลือด	สรางใหเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	2	ผู
ประกาศเลิกทาส	แตถูกปลงพระชนม	โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลี
ชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน	ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถูกสราง
โบสถครอบไว	กลายเป็นโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุกวันน้ี	ปี	พ.ศ.	2534	จึง
เปลี่ยนชื่อกลับเป็นเซนตปีเตอรสเบิรก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พระราชวังที่ประกอบดวยหองตางๆกวา	1,050	หองน้ี	เป็นสถานที่แหงน้ีเคยใช
เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่	5	ของไทย	ในการเจริญ
สัมพันธไมตรีไทย	/	รัสเซีย	พรอมทั้งทรงรวม	ฉายพระฉายาลักษณรวมกับ
พระเจาซารนิโคลัสที่	2	ของรัสเซียอีกดวย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	PARK	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองปีเตอรฮอฟ	ตั้งอยูทางทิศใต	ของอาวฟินแลนด
ชม	พระราชวังฤดูรอนเปโตรควาเรสต	ซึ่งสรางขึน้ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราชดวยสถาปัตยกรรมยุค

ทองตื่นตากับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารและอลังการยิ่งภายในพระราชวังสวนภายนอกก็ดารดาษไปดวย
พฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพุอันตระการตาอิสระใหทานเก็บภาพประทับใจไวเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	ปอมปีเตอรแอนดปอล	เป็นสิ่งกอสรางแรกสุดของเมืองเป็นอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน

ดวยศิลปะบารอก	เพื่อใชเป็นปอมปราการปองกันขาศึกรุกราน	สวนตัววิหารปีเตอรแอนดปอล	เป็นที่เก็บพระศพ
ของราชวงศโรมานอฟทุกพระองค	ในอดีตเป็นสิ่งกอสรางที่สูงสุดของเมืองและหามสิ่งกอสรางใดสูงกวา	ภายใน
ตกแตงดวยศิลปะบารอก

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	กาลาดินเนอร	ภายในพระราชวังนิโคลัส	เพื่อชมการแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย
ทานจะไดสัมผัสกับเสียงดนตรีและการรองเพลง	พรอมการเตนระบําที่สนุกสนานในแบบชนพื้นเมืองของ

รัสเซีย	ชวงพักครึ่งการแสดงเชิญทุกทานลิ้มรสไขปลาคารเวียร	พรอมจิบแชมเปญและวอดกา
นําทานสูทีพ่ัก	ณ	PARK	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นพระราชวังที่สวยงามไมเหมือนใคร	และเป็นที่หน่ึงของความใหญโตที่สุด
ในรัสเซีย	ซึ่งแสดงใหเห็นการสืบทอดประเพณีสากล	ความสําเร็จ	ความกลา
หาญ	และความเกงกาจ	ตัวอยางของกลุมสถาปัตยกรรม	กลุมประติมากรรม
และกลุมวิศวกรรมที่สอดประสานกับภูมิประเทศที่สวยงาม	สรางดวยศิลปะ
ผสมทั้งแบบเรอเนสซองส	บารอก	และคลาสสิก	โดยใชสถานิกวิศวกร	จิตรกร
และปฏิมากรที่มีชื่อเสียงหลายทาน	พระเจาปีเตอรมหาราชโปรดใหสรางขึน้ใช
เวลาราว	10	ปี	ดานหนาของพระราชวังหันออกสูอาวฟินแลนด	มีน้ําพุ	บอน้ํา
แจกัน	อาง	และรูปป้ันสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับสวนแรกใน
พระราชวังมีหองเลขานุการสีฟามีภาพวาดของพระราชวังในสวนตางๆ	ประดับ
ประดาอยู

สรางโดยหวังจะใหพระราชวังน้ีมีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซาย	ใน
ฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย	และรวบรวมสถาปนิก
และชางฝีมือจากประเทศตางๆ	มากมาย	สิ่งกอสรางและ	สถาปัตยกรรมที่
ตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคและนีโอคลาสิค	ที่ใชประดับประดาหอง
หับตางๆ	เชน	หองบอลรูม	หองทองพระโรง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สรางสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช	เป็นสิ่งแรกที่สรางในเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรกโดยมีความสูง	122.5	เมตร	ซึ่งเป็นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง	จุด
ประสงคในการสรางเพื่อปองกันการรุกรานจากศัตรู	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑที่
ใชฝังหลุมพระศพของพระเจาปีเตอรมหาราช	และพระบรมศานุวงศแหง
ราชวงศโรมานอฟ	และสวนหน่ึงยังใชเป็นโรงงานผลิตเหรียญกษาปณของ
รัฐบาลอีกดวย



สรางขึน้เพื่อใชเป็นที่ประทับของ	Grand	Duke	Nikoley	โอรสของพระเจานิโคลั
สที่	1	ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะพื้นเมืองที่มีกวา	100	ชนชาติของ
รัสเซีย	โดยมีความพิเศษคือระหวางพักการแสดง	จะเสิรฟวอดกาและเรด
คารเวียรอาหารขึน้ชื่อของรัสเซียใหผูเขาชมรับประทาน

	บริการอาหารคํ่า	กาลาดินเนอร
	พักที่	PARK	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ระบําพื้นบาน	ซึ่งรวบรวบวัฒนธรรมทั้งหมดของรัสเซียมากกวาที่ทานจะ
จินตนาการได	ประกอบไปดวยนักแสดงกวา	50	ชีวิต	และเสื้อผากวา	300	ชุด
Russian	National	Show	Kostroma	เป็นการเลาเรื่องราวของประเทศรัสเซีย
ตั้งแตสมัยกอนจะรวบรวมเป็นประเทศ	เป็นปึกแผน	ดําเนินมาจนยุคปัจจุบัน	น่ี
คือการสื่อสารทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดวยการถายทอดออกมาอยาง
ทัน	สมัยดวยแสง	สี	เสียงที่สมบูรณแบบมากที่สุด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทุกทานเดินทางสู	หมูบานพระเจาซาร	หรือหมูบานปุชกิ้น	สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจานายชั้นสูง

ไมวาจะเป็น	“อเล็กซานเดอร	ปุชกิ้น”	ยอดกวีเอกรัสเซีย
นําทานชมพระราชวังแคทเธอรีน	ที่สวยงามแหงหน่ึงในรัสเซีย	มีหองตางๆ	ใหชมนับรอย	แตทุกทานตองไม

พลาดชมหองอําพัน	(แอมเบอรรูม)	เป็นสุดยอดงานศิลปยุคศตวรรษที่	18	อันประมาณคามิไดที่ชางเยอรมันสราง
ใหแกปราสาทของกษตัริยฟรีดริชที่	1	แหงปรัสเซีย	ประกอบดวยแผนไมโอกขนาดใหญหกชิ้นเน้ือที่	100	ตาราง
เมตร	ประดับอําพัน	6	ตน	พรอมกระจกผนังและโมเสก	อัญมณีมีคาจากอิตาลี	หองอําพันถูกสรางขึน้ใหมในชวง
20	ปีที่ผานมา	ปัจจุบันราคาประเมินคราวๆ	มากกวา	142	ลานดอลลาห
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานถายรูปดานหนา	มหาวิหารเซนตไอแซค	ไดชื่อวาเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด	ตนแบบของ

ที่ทําการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	มีขนาดใหญเป็นที่	3	รองจากมหาวิหารเซนตปีเตอร	ที่กรุง
โรม	และมหาวิหารเซนตปอล	ที่กรุงลอนดอน
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	Outlet	Village	แหลงชอปป้ิงที่รวมรานคาดังมากมายกวา	40	ราน	สัมผัส

ประสบการณการชอปป้ิง	ที่ครบครันดวยสินคาชั้นนําตางๆ	มากมาย	เชน	ADIDAS	BOSS	FURLA	GUESS
LACOSTE	NIKE	PUMA	TOMMY	HILFIGER	VASSA&CO	ฯลฯ

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน
23.55	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบิน

ที่	EK	176	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



หมูบานพระเจาซาร	หรือหมูบานปุชกิ้น	สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจา
นายชั้นสูง	ไมวาจะเป็น	“อเล็กซานเดอร	ปุชกิ้น”	ยอดกวีเอกรัสเซีย	อีกหน่ึง
เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	ซึ่งตั้งอยูในเขตนครสหพันธเซนตปีเตอรสเบิรก	(St.
Petersburg)	โดยตัวเมืองน้ันตั้งหางจากเซนตปีเตอรสเบิรก	ไปทางทิศใต
ประมาณ	24	กิโลเมตร	(15	ไมล)	ไดรับการกอตั้งขึน้ในปี	1710	สําหรับตัวเมือง
พุชคินน้ันตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเนวา	(Neva	River)	แมน้ําสายสําคัญสายหน่ึงของ
ประเทศน่ันเอง

เดิมเป็นพระราชวังที่พระเจาปีเตอรมหาราชทรงสรางไวสําหรับพระนางแคท
เธอรีนที่	1	เพื่อใชพักผอนในฤดูรอน	และไดตกแตงใหมหลายครั้ง	การตกแตง
พระราชวังใหมในแตละครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผู
เป็นเจาของในแตละยุค	ซึ่งจากการตกแตงที่ผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูป
แบบใหมที่เรียกวา	“รัสเซี่ยนบาโรค”	ที่หรูหรา	ออนชอย	และงดงามดังเชนใน
ปัจจุบัน

พระราชวังพาฟลอฟส	ตั้งอยูสวนขนาดใหญซึ่งสรางโดพระราชินีแคทเธอรีนม
หาราช	เพื่อใหกับพระราชบุตรพอล	โดยใชชางที่พระองคทรงโปรดที่สุดคือ
CharlesCameron	เป็นคนออกแบบ	และควบคุมการกอสราง	แตตอมาพระเจา
พอล	ทรงให	Brennaชางอิตาเลียนที่พระองคโปรดปราน	เน่ืองจากพระองค
และพระราชินีตองการศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกวาอิตาลี	อันเป็นงานที่พระราช
มารดาโปรด	ทําใหคาเมอรรอนงอนไปพักใหญและกลับมาทํางานตอหลังจาก
พระเจา	อเล็กซานเดอรที่	1	ขึน้ครองราชยทรงเสด็จมาพํานักที่พระราชวังน้ี
ตัวพระราชวังประดับดวยของเกาดั้งเดิมที่ถูกเก็บใหรอดพนจากกทําลายเมื่อ
คราวสงครามโลก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สรางในปีค.ศ.	1712	โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ	ใน	อดีตวิหารเซนตไอแซค
เป็นเพียงโบสถไมธรรมดา	ซึ่งตอมาไดรับการ	ปรับปรุงเป็นโบสถหิน	และถูก
สรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่	1	ใชเวลากอสราง
ยาวนานถึง	40	ปี	ปัจจุบัน	วิหารน้ี	ไดรับการยกยองใหเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ
เป็นอันดับ	3	ที่งดงามที่สุดในโลก

เอาทเลท	วิลเลจ	(Outlet	Village)	ที่ใหญที่สุดของประเทศรัสเซีย	และเป็น
แหลงช็อปป้ิงใหญ	ตั้งอยูกรุงมอสโคว	มีรานคามากกวา	120	ราน	สินคา
แบรนดชื่อดังตางๆ	จากทุกมุมโลก	ใหเลือกมากมายจุใจ



ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีนได	ทางบริษทัฯ	ขอนําทานชม	พระราชวังพาฟลอฟส
ตั้งอยูสวนขนาดใหญซึ่งสรางโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช	เพื่อใหกับพระราชบุตรพอล	โดยใชชางที่พระองค
ทรงโปรดที่สุดคือ	Charles	Cameron	เป็นคนออกแบบ	และควบคุมการกอสราง	แตตอมาพระเจาพอล	ทรง
ใหBrennaชางอิตาเลียนที่พระองคโปรดปรานเน่ืองจากพระองคตองการศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกวาอิตาลี	ทําให
คาเมอรรอนงอนไปพักใหญและกลับมาทํางานตอหลังจากพระเจาอเล็กซานเดอรที่1ขึน้ครองราชยทรงเสด็จมา
พํานักที่พระราชวังน้ีตัวพระราชวังประดับดวยของเกาดั้งเดิมที่ถูกเก็บใหรอดพนจากกทําลายเมื่อคราว
สงครามโลก
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก



1.	บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง	30	ทาน	และทางบริษทัยินดีคืนเงิน
โดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้ตามจริง

2.	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการ	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	และไมรับผิด
ชอบใดๆในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร	เชนภัยธรรมชาติ
ปัญหาการเมือง	เป็นตน

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	หรือถูกปฏิเสธการเขา
ประเทศไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัหรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทัจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

1.	สําหรับการจอง	กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	(หลังจองภายใน	3	วัน)	พรอมสําเนา
หนังสือเดินทาง

2.	ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา	20	วัน
3.	หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด	ทางบริษทัจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชัน้ทัศนาจรไป-กลับ	โดยสายการบินเอมิเรตส	(EK)
2.	คาที่พัก	3-4	ดาว	(หองละ	2-3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คารถปรับอากาศ	และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
4.	คาเขาชมสถานที่	และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาประกันภัยในการเดินทาง2,000,000	/	500,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	ภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%	กรณีตองการใบเสร็จ
2.	คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให	30	กิโลกรัมตอหน่ึงคน
3.	คาใชจายสวนตัวตางๆ	นอกรายการ	อาทิ	คาโทรศัพท	คาซักรีด	และคาเครื่องดื่มในหองพัก	พนักงานยกกระเปา
4.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถทองถิน่	ทานละ	5	ยูเอสดอลลาร	/	คน	/	วัน	(30	ยูเอสดอลลาร	ตลอด

ทริป)

5.	คาทิปหัวหนาทัวรไทย	ขัน้ตํ่า	100	บาท	/	วัน	/	คน	(100	*	6	วัน)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป	คืนมัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายเบื้องตน	5,000	บาท
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน	เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-25	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	15	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด


