กาหนดการเดินทาง
มี นาคม

2-7 / 9-14 / 16-21 / 23-28

เมษายน

5-10 / 6-11

ราคา

42,900

** เทศกาล เพิ่ม 5,000 บาท **
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู โ้ ดยสายขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
01.05 น. ออกเดิ น ทางสู ่ สนามบิ น ดู ไ บ ประเทศสหรั ฐอาหรับ เอมิเ รตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบิน ที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

05.00 น.

เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง

09.20 น.
14.35 น.

คํ่า
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

คํ่า

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

ออกเดินทางสู ่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 175
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู ต่ วั เมือง ซึ่งเป็ นจุดศู นย์กลางความเจริ ญที่เก่าแก่
ที่สุด ได้รับการขนานนามว่าหน้าต่างของยุ โรป เนื่ องจากเป็ นหนึ่ งในเมืองที่แสนสวยงาม มีความเจริ ญทางด้านวัฒนธรรม
เป็ นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์ ประดุ จเพชรนํ้าเอกของทวีปยุ โรป
ทางตอนเหนื อ ปั จจุบนั เมืองนี้ เป็ นที่รูจ้ กั กันอย่างแพร่หลายทัว่ โลก
ว่าเป็ นเมืองที่สวยงามและรุ ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมดุ จดังราชินี
แห่งยุโรปเหนื อ จากนั้นนําท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ได้
ชื่อว่าเป็ นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่ทาํ การรัฐบาลกรุ ง
วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีขนาดใหญ่เป็ นที่ 3 รองจากมหา
วิ ห ารเซนต์ปี เ ตอร์ ท่ ีก รุ งโรม และมหาวิ ห ารเซนต์ป อลที่ก รุ ง
ลอนดอน
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Park Inn Hotel หรื อระดับเดียวกัน
พระราชวังฤดูหนาว-โบสถ์หยดเลือด-ล่องเรือชมเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชม พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเป็ นพระราชวังที่มชี ่ ือเสียงมาก
สร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิ กที่มชี ่ ือเสียงชาวอิตาเลียนก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบารอกและร็อก
โคโคที่สร้างพระราชวังให้เป็ นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์ และความรุ ่งโรจน์ของจักรวรรดิรัสเซีย ปั จจุบนั
เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ ใี หญ่ท่ สี ุ ดของรัสเซียที่เปิ ดให้คนทัว่ ไปเข้าชมได้จดั แสดงสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าเกือบ
3 ล้านชิ้น และเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ ใี หญ่ท่ สี ุ ดของประเทศอีกด้วย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชม โบสถ์ห ยดเลื อด สร้างขึ้นบนบริ เวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ ี 2
ถู กลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ ี 3 ทรงสร้างโบสถ์ข้ ึนเพื่ อเป็ นอนุ สรณ์แด่พระบิดา สถาปั ตยกรร ม
มีลกั ษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุ งมอสโคว์ นํ าท่านสัมผัสบรรยากาศความงามริ มสองฝั่งคลอง ล่องเรือชมเมื อง
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ Park Inn Hotel หรื อระดับเดียวกัน

พระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปี เตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเดินทางสู ่ เมื องปี เตอร์ฮอฟ ตัง้ อยู ท่ างทิศใต้ของอ่าว
ฟินแลนด์ ชม พระราชวังฤดูรอ้ นเปโตรควาเรสต์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราชด้วยสถาปั ตยกรรมยุ คทอง
ตื่นตากับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารและอลังการยิ่งภายในพระราชวังส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ ์
และสวนนํ้าพุอนั ตระการตาอิสระให้ทา่ นเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร นํ าท่า นชม ป้ อมปี เตอร์แ อนด์ป อล เป็ น สิ่ งก่อ สร้า งแรกสุ ด ของเมื อ ง
เป็ นอนุ สรณ์ชยั ชนะสงครามเหนื อสวีเดน ด้วยศิลปะบารอก เพื่อใช้เป็ นป้อมปราการป้องกันข้าศึกรุ กราน ส่วนตัววิหารปี
เตอร์แอนด์ปอล เป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุ กพระองค์ ในอดีตเป็ นสิ่ งก่อสร้าง ที่สูงสุ ดของเมืองและห้าม
สิ่งก่อสร้างใดสู งกว่า ภายในตกแต่งด้วยศิลปะบารอก

คํ่า

บริ การอาหารคํ่า กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิ โคลัส เพื่อชมการแสดงพื้ นเมื องของชาวรัสเซีย ท่านจะได้
สัมผัสกับเสียงดนตรีและการร้องเพลง พร้อมการเต้นระบําที่สนุ กสนานในแบบชนพื้นเมืองของรั สเซีย ช่วงพักครึ่ งการแสดง
เชิ ญทุกท่านลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า นําท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ Park Inn Hotel หรื อระดับ
เดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

ถนนเนฟสกี้-โบสถ์คาซาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่าเดินทางสู ่ ถนนเนฟสกี้ ถนนประวัตศิ าสตร์ศูนย์กลางของนคร
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร มีการตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยู ่
สองข้างทาง ปั จจุบนั เป็ นถนนสายหลักของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็ นทัง้ ย่านการค้า ย่านที่อยู อ่ าศัย ที่ตงั้ ของพระราชวัง
โรงละคร โรงแรม และสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาํ คัญอีกมากมาย นําท่านแวะถ่ายรู ป โบสถ์คาซาน ถู กสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
ปี เตอร์มหาราช ตรงกับช่วงปี ค.ศ. 1708 ซึ่งแต่เดิมนั้นจัดได้เพียงว่า
เป็ นโบสถ์เ ล็กๆ เท่า นั้ น โดยภายในมีรู ปไอคอนและพระแม่ม าเรี ย
(Our Lady Of Kazan) ที่วาดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งตรงกับสมัย
พระเจ้าอีวานที่ 4 ในช่วงที่กรุ งมอสโกก่อตัง้ เป็ นเมืองหลวง โดยพระ
เจ้าปี เตอร์มหาราชได้มีพระราชดํารัสให้นํารู ปไอคอนและพระแม่มา
เรียนมาไว้ท่ นี ่ ี ต่อมาในสมัยการปกครองของพระเจ้าปอลด์ท่ ี 1 ในปี
ค.ศ. 1800 ได้ท าํ การสร้า งวิห ารใหม่ใ ห้เ ป็ น วิห ารที่ใ หญ่ข้ ึ น และ
สวยงามกว่าเดิมเนื่ องจากที่วา่ หลังจากที่พระองค์เสด็จประพาส ณ กรุ งโรมที่อิตาลีแล้วพระองค์ทรงเกิดความประทับใจ ใน
รู ปแบบของสถาปั ตยกรรมแบบอิตาลี พระองค์จึงได้นํารู ปแบบดังกล่าวนั้นมาผสมผสานในการก่อสร้างมหาวิหารหลังใหม่น้ ี
และสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1811
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
ออกเดิ น ทางสู ่ สนามบิ น ดู ไ บ ประเทศสหรั ฐอาหรับ เอมิเ รตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบิน ที่ EK 176
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ดูไบ – กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กลางวัน
16.35 น.
23.45 น.
วันที่หก
03.05 น.
12.05 น.

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

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว

ท่านละ
เพิ่มท่านละ

42,900
6,000

บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 ค่าที่พกั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2.
ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

