ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)
23.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 9 เคาน์ เตอร์ T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จากัด 230/70 หมู่บา้ นกลางเมือง URBANION ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230

Boutique Vacation Co.,Ltd.,230/70,Banklangmueang Urbanion,Ladprao,Bangkok 10230
Tel 02 – 514 – 4422 (AUTO) Fax 02 – 514 – 4388, 514 - 4393
WWW.BOUTIQUE.CO.TH

E-MAIL: INFO@BOUTIQUE.CO.TH

(เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้ มงวดเกีย่ วกับเรื่องนา้ หนักกระเป๋ ามาก กาหนดให้ ไม่ เกิน 23 กก. ซึ่งบางครั้งอาจ
รวมถึงกระเป๋ าทีน่ าขึน้ เครื่องมาชั่งรวมด้ วย ซึ่งอาจจะทาให้ ท่านต้ องจ่ ายค่ านา้ หนักเพิม่ จึงขอให้ ทุกท่ านคานวณ
เรื่องนา้ หนักของกระเป๋ าด้ วย)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) กรุ งเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
02.25 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371
05.35 น.
เดินทางถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133
13.50 น.
เดินทางถึงสนามบินกรุ งมอสโคว์ นาท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่
ตัวเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทาง
ของประเทศ โดยตั้งอยูใ่ กล้แม่น้ ามัสกวา ซึ่ งในตัวเมืองมีประชากรอยูอ่ าศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทาให้เป็ น
เมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรปและเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย กรุ งมอสโกก็ยงั เป็ น
เมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2550 มอสโกได้รับการจัดอันดับเมืองที่มี ค่าครองชีพสู งที่สุด
ในโลก ตามมาด้วย ลอนดอน และ โซล นาท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (ST.SAVIOR
CATHEDRAL) สร้างเพื่อเป็ นอนุสรณ์ที่รัสเซี ยมีชยั ชนะ ต่อ
กองทัพนะโนเลียในปี ค.ศ. 1812 เป็ นวิหารที่ยงั ใช้ทาพิธีการทาง
ศาสนาอยูใ่ นปั จจุบนั โดมมีความสู งโดยรวม 105 เมตร หรื อ (344
ฟุต) เป็ นโดมคริ สตจักรออร์ โธดอกที่สู งทีสุดในโลก และเป็ น
แห่งแรกในประวัติศาสตร์ ของรัสเซี ยที่ดมของวิหารถูกก่อสร้าง
โดยการหล่อด้วยแผ่นทองทั้งหมด นาท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท
ถนนคนเดินที่เป็ นย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่ น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น ทั้งยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรู ปเหมือน
รู ปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้วย ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็ นถนนคนเดิน
ห้ามรถวิง่ มีสินค้ามากมายหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นตุก๊ ตามาทรอชก้าหรื อที่เราเรี ยกกันว่าตุก๊ ตาแม่ลูกดก ซึ่ งถือ
ได้วา่ เป็ นตุก๊ ตาประจาชาติของรัสเซี ย หรื องานไม้แกะสลัก เครื่ องประดับ รองเท้า กระเป๋ าเป็ นต้น
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั IRIS CONGRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี–่ โบสถ์ อสั สั มชัญ
สถานีรถไฟใต้ ดิน - สแปร์ โรว์ฮิลล์ – ละครสั ตว์รัสเซี่ยนเซอร์ คัส
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน ตั้งอยูร่ ิ มชายฝั่งแม่น้ า
มอสโคว์ และแม่น้ าเนกลินนายา มีรูปร่ างเป็ นสามเหลี่ยม
ด้านไม่เท่ากัน สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ผู ้
ครองเมืองทุกพระองค์ จนกระทัง่ สมัย ของพระเจ้าปี เตอร์มหา
ราชที่ทรงย้ายเมืองหลวงไปอยูน่ ครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์กจนเมื่อ

เทีย่ ง
บ่ าย

17.00 น.
ค่า

เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์จึงได้ยา้ ย เมืองหลวงกลับมา เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ เริ่ ม
ก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท1ี่ เพื่อเป็ นที่ เก็บของสะสมของเจ้าชายมัสโควี ปั จจุบนั เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซี ย เก็บของสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซี ยจากคริ สต์ศตวรรษที่ 14-20 และ
นับเป็ นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ รวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ (อีกสองแห่งอยูท่ ี่
อังกฤษ และอิหร่ าน) ตัวอย่างสิ่ งของที่จดั แสดงได้แก่ ฟาแบร์ เช่- ไข่อีสเตอร์ ทาจากโลหะมีค่าหรื อหิ นแข็งตกแต่ง
ด้วยอัญมณี และการลงยา ถือกันว่าเป็ นงานอัญมณี ช้ นั หนึ่ง และไข่ฟาแบร์ เช่ ของราชวงศ์รัสเซี ยถือว่าเป็ นกลุ่มงาน
ศิลปะชิ้นเอกที่ได้รับการจ้างชิ้นสุ ดท้าย... บัลลังก์เพชร-เป็ นของพระเจ้าอเล็กซิส โรมานอฟ(พระบิดาของพระเจ้าปี เต
อร์มหาราช) สร้างในปี ค.ศ.1613 ประกอบด้วยเพชร999 เม็ด... มงกุฏโมนามาค-เป็ นของเจ้าชายแห่งจักรวรรดิไบเซน
ไทน์ พระนาม คอนสแตนติน โมโนมาคุส ทาตั้งแต่ปีค.ศ.1547 และถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิของพระเจ้ าซาร์ทุก
พระองค์ที่ตอ้ งใช้สวมตอนทาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วยคทาและลูกโลก ... ราชรถของพระเจ้าบอ
ริ ส โกดูนอฟ- ได้รับเป็ นเครื่ องบรรณาการมาจากเจมส์ที่ 1 แห่งราชวงศ์องั กฤษในปี ค .ศ.1603 ทาจากไม้โอ๊ก
แกะสลัก ล้อไม่สามารถเลี้ยวได้ นาชม โบสถ์ อสั สั มชัญ วิหาร
หลวงที่เ ก่าแก่สาคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับ
ลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธี
ราชาภิเษก ชมป้อมปื นใหญ่ , หอระฆังพระเจ้ าอีวาน และ ชม
ระฆังยักษ์ ทใี่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก หรื อ ระฆังพระเจ้าซาร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ ความลงตัวของ
การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปั ตยกรรมหลากหลายรู ปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายใน
สถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หิ นอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะ
ที่งดงามยิง่ นาท่านเดิ นทางสู่ ยอดเขาสแปร์ โรว์ฮิลล์ หรื อเลนินฮิลล์ หรื อเนินเขานกกระจอก เป็ นบริ เวณที่
มองเห็นทัศนียภาพของ นครมอสโคว์ที่อยูเ่ บื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทาให้เลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต
เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็ นที่ต้ งั บ้านพักของตน ปั จจุบนั นี้พ้นื ที่ดงั กล่าวเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยมอส
โคว์ และเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์ที่คู่รักนิยมมา
ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจ
เป็ นพิเศษในการขมบรรยากาศของมอสโคว์จุดเดียวกับที่เล
นินเคยชม นอกจากนี้ยงั มีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูก
ตั้งอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
นาคณะเข้ าชมละครสั ตว์รัสเซีย ซึ่งท่านจะได้ เพลินเพลินไป
กับสั ตว์ แสนรู้ นานาชนิด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั IRIS CONGRESS HOTEL
หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง (4)
มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิ กากาซาวิเออร์ -ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง เวทีของเหตุการณ์สาคัญใน
ประวัติศาสตร์รัสเซีย สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ถ่ายรู ป
และชมสถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่อยูร่ ายรอบจัตุรัสแดง ได้แก่
วิหารเซนต์ บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4จอมโหด
ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสี สัน
สวยงาม จนนักท่องเที่ยวเรี ยกกันว่า โบสถ์ลูกกวาด หอ
นาฬิ กาซาวิเออร์ เป็ นศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ทามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน นาท่านชม อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็ นที่
คุมขัง พระนางโซเฟี ย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ ราชวงศ์โรมานอฟ ปั จจุบนั ใช้เป็ น
สุ สานสาหรับสุ ภาพสตรี คนสาคัญๆ ระดับประเทศไม่วา่ จะเป็ นอดีตสุ ภาพสตรี หมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ
ฯลฯ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
จากนั้นนาคณะช้อปปิ้ งที่ ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม ห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จาหน่ายสิ นค้าหลากหลายชนิด
โดยเฉพาะสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยีห่ อ้ ต่าง ๆ เป็ นสถาปัตยกรรม ที่เก่าแก่ของเมือง สร้างมาตั้งแต่ปี
ค.ศ.1895
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั IRIS CONGRESS HOTEL
หรือเทียบเท่า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5)
มอสโคว์ – เซนปี เตอร์ สเบิร์ก – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
07.15 น.
นาท่ านออกเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว์
10.20 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก โดยสายการบิน S7 AIRLINES เทีย่ วบินที่ S7 045
(เนื่องจากประเทศรัสเซียเข้ มงวดกับนา้ หนักกระเป๋ าเป็ นอย่างมาก กาหนดให้ ไม่ เกิน 23 กิโลกรัมและบางครั้งอาจ
นานา้ หนักจากกระเป๋ าทีถ่ ือขึน้ เครื่องนามาคานวนนา้ หนักด้ วย ซึ่ งอาจจะทาให้ ท่านต้ องจ่ ายค่ านา้ หนักกระเป๋ า
เพิม่ รบกวนท่านช่ วยคานวนนา้ หนักกระเป๋ าของท่านให้ ดี )
11.55 น.
เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก เมืองซึ่งเป็ นจุดศูนย์กลางคว ามเจริ ญที่เก่าแก่ที่สุด ได้รับการขนานนามว่า
หน้าต่างของยุโรป เนื่องจากเป็ นหนึ่งในเมืองที่แสนส วยงาม มี
ความเจริ ญทางด้านวัฒนธรรม เป็ นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์
ประดุจเพชรน้ าเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปั จจุบนั เมืองนี้
เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายทัว่ โลกว่าเป็ นเมืองที่สวยงามและ
รุ่ มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดังราชินีแห่งยุโรปเหนือ
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
จากนั้นนาท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ ไอแซค ที่ได้ชื่อว่าเป็ น
มหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็ นลาดับ 4 ของโลก เป็ นต้นแบบของที่ทาการรัฐบาลกรุ งวอชิงตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และถ่ายรู ปที่ดา้ นหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่ งจะมีรูปปั้ นแกะสลักของพระเจ้านิโคลัสที่ 1

ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้ นพระมเหสี และพระธิ ดาล้อมรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้
อานาจ และความยุติธรรม จากนั้นนาท่านผ่านชมโบสถ์ หยดเลือด สร้างขึ้นบนบริ เวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่
2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3ทรงสร้างโบสถ์ข้ ึนเพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่พระบิดา
สถาปัตยกรรมมีลกั ษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุ งมอสโคว์
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง (6) เซนปี เตอร์ สเบิร์ก – ปี เตอร์ ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังนิโคลัส + ชมโชว์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เดินทางสู่ ปี เตอร์ ฮอฟ เมืองทางตอนใต้ของอ่าว
ฟิ นแลนด์ รู ้จกั กันอย่างแพร่ หลายว่าเป็ นศูนย์รวมของสวน
แห่งเมืองปี เตอร์ ฮอฟ นาท่า นสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พระตาหนักชายฝั่งของกษัตริ ยร์ ัสเซี ย ใช้เพื่อพักผ่อนและล่าสัตว์
ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วย
พระราชวัง น้ าพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็ นหนึ่งใน
บรรดาสุ ดยอดสถาปั ตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ าพุที่
ลดหลัน่ กันถึง 27 ขั้น เปรี ยบเสมือนแสดงความยินดีต่อชัยชนะและยกย่องในความกล้าหาญของทหารชาวรัสเซี ย
และทหารเรื ออันยิง่ ใหญ่ น้ าพุตกแต่งด้วยรู ปปั้ นถึง 255 ชิ้น มีน้ าพุใหญ่ที่สุดและรู ปปั้ นแซมซันกาลังง้างปาก
สิ งโตที่มีชื่อเสี ยง สู ง 21 เมตร ฝี มือของสถาปนิก BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI เพื่อใช้เป็ นสั ญลักษณ์
ครบรอบ 25 ปี แห่งชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา นาท่านเข้าชมภายในพระราชวัง เป็ นอาคาร 2 ชั้น
ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นราที่หรู หราฟู่ ฟ่ าด้วยศิล ปะบารอก... ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็ น
ห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง... ห้องรู ปภาพที่แสดงรู ปภาพของศิลปิ นชาวอิตาลีจานวน 368 รู ป...
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านเดินทางไปชม พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) ซึ่งประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลัง สร้าง
เชื่อมต่อกันทาให้พระราชวังมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซี ย มี สิ่ งของทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่
เกือบ 3 ล้านชิ้น... เริ่ มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรี นได้
ทรงซื้ อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสาหรับ
เก็บและแสดงภาพส่ วนพระองค์ข้ ึน โดยพระนางเรี ยกห้องแสดงภาพ
นี้วา่ เฮอร์ มิเทจ เมื่อพระนางสวรรคตในปี ค.ศ.1796 ก็มีของสะสม
อยูม่ ากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ
เหรี ยญโบราณ และอัญมณี มีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมใน
พระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่องกันมากขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ รัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่
ของสะสมทั้งหมด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1852 พิพิธภัณฑ์ก็เปิ ดเป็ นแห่งแรกที่ให้คนทัว่ ไปเข้าชมได้

ค่า

รับประทานอาหารค่าแบบกาลาดินเนอร์ ในพระราชวังนิโคลลัสชิ มไข่ ปลาคาเวียร์ ค่ ูกบั เชมเปญ เพือ่ ชมการแสดง
พืน้ เมืองของชาวรัสเซีย ท่ านจะได้ สัมผัสกับเสี ยงดนตรีและการร้ องเพลง พร้ อมการเต้ นระบาทีส่ นุกสนานใน
แบบชนพืน้ เมืองของรัสเซีย
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7) เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปี เตอร์ และปอล – ดูไบ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าชม “พระราชวังแคทเธอรีน ” ภายในพุชกิ้น
วิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งใน รัสเซี ยด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย
โดยเฉพาะห้องอาพัน (แอมเบอร์ รูม ) อิสระให้ท่านเดินชมสวน
อันร่ มรื่ นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
แวะช้อปปิ้ งส่ งท้ายที่ตลาดนัดของที่ระลึกบริ เวณพระราชวัง
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ ป้อมปี เตอร์ และปอล สิ่ งก่อสร้างอันดับแรก
สุ ดของเมือง เพื่อเป็ นอนุสรณ์ชยั ชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็ น
ศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบ่ นเกาะวาซิ ลเยฟสกี
บนเกาะมี
วิหารปี
้
เตอร์ และปอล เข้าชมด้านในซึ่ งเป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โร
มานอฟ เริ่ มจากพระเจ้าปี เตอร์ มหาราชจนกระทัง่ กษัตริ ยพ์ ระองค์
สุ ดท้ายของราชวงศ์พระเจ้านิโคลัสที่ 2 และครอบครัว
14.30 น.
นาท่านเดินทางสู สนามบิน เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
17.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 176
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8) ดูไบ – กรุ งเทพฯ
00.05 น.
เดินทางถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384
12.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***********************************************

กาหนดการเดินทาง

29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม / 5 – 12, 11 – 20 กรกฎาคม / 5 – 12, 11 – 18 สิ งหาคม
16 - 23 กันยายน / 7 – 14, 14 - 21, 21 – 28 ตุลาคม
28 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน / 18 – 25 พฤศจิกายน
2 – 9, 9 – 16 ธันวาคม / 26 ธันวาคม – 2 มกราคม
27 ธันวาคม – 3 มกราคม / 28 ธันวาคม – 4 มกราคม

