วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
02.25 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. เดินทางสู ่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
13.50 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่ ง
เป็ นวิ หารโดมทองที่ใหญ่ท่ ีสุดในรัสเซีย ตัง้ อยูใ่ จกลางเมื องติ ดกับแม่น้ามอส
โคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็ นรู ปนักรบโบราณกับกษัตริ ยท์ ่ ีสวยงาม
และเหมื อนจริ ง จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ ถนนอารบัท เป็ นถนนคนเดินห้าม
รถผ่าน เป็ นถนนศิ ลปิ นและแหล่งพบปะของผูค้ นในเมื อง เป็ นทัง้ ย่านการค้า
และแหล่งรวมวัยรุ ่น ร้านค้าจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ของที่ระลึกต่างๆ มี
ศิลปิ นมานั่งวาดรู ป ทัง้ รู ปเหมื อน ภาพขาว-ดา ภาพสีตา่ งๆ และ รู ปล้อเลียน
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อสั สัมชัญ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน
สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คสั
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นา
ท่ า น เข้า ช ม พ ระราช วั ง เค รม ลิ น จุ ดก าเนิ ดแห่ ง
ประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้ อยูบ่ น
เนิ นสู งถึ ง 40 เมตร ริ มแม่น้ามอสโก ชม พิ พิธภัณฑ์อาร์
เมอร์รี่เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ ีเก่าแก่ท่ ีสุดของรัสเซีย ซึ่ งเป็ นที่เก็ บ
สมบัติลา้ ค่าของกษั ตริ ยร์ ัส เซี ย ทัง้ เครื่ องประดับ ที่ท าด้วย
เพชร ทองคา อุปกรณ์การสู ร้ บของกษัตริ ยส์ มัยโบราณ ชุด
ฉลองพระองค์ข องกษั ต ริ ย์แ ละพระราชิ นี ชม โบสถ์
อัส สัมชัญ เป็ นโบสถ์ท่ ี สาคัญ ใช้ในงานพิ ธีก รรมที่ ส าคัญ
สร้างโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียน ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่ อต้องการสร้างปื นใหญ่ท่ ีสุดในโลก
และยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุ น น้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนั้น
ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถื อเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่ ง
ใดๆ สู งเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆัง ใหญ่ท่ ีสุดของเครมลิน เรี ยกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างใน
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คา่
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สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ ีสุดในโลกเพื่ อนาไปติดตัง้ บนหอระฆังแต่เนื่ องจากมีความผิดพลาด
จึงทาให้ระฆังแตกออก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดิ นทางสู ่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรื อ เนิ นเขานกกระจอก หน้ามหาวิ ทยาลัย
มอสโคว์ ซึ่ งเป็ นมหาวิ ทยาลัยที่เก่าแก่ท่ ีสุ ดของรัสเซี ย ที่นี่ จะเป็ นจุ ดชมวิ วที่สามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพของกรุ งมอสโก
เช่น ตึ ก สู ง 7 ตึ ก ที่ สร้า งในสมัย ของสตาลิ น คื อ ตึ ก ที่ ท าการของรั ฐ บาล 2 ตึ ก ตึ ก ที่ พัก อาศัย 2 ตึ ก และตึ ก ของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตัง้ อยูเ่ ป็ นจานวนมาก
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ชมการแสดงละครสัตว์ท่ ีข้ ึนชื่ อของรัสเซีย รัสเซี่ ยนเซอร์คสั เป็ นการแสดงของสัตว์
แสนรู ้ท่ ี ไม่ค วรพลาด ผสมผสานกับ การแสดงกายากรรมและมายากลอัน น่ า ตื่ นตาตื่ นใจ น าท่า นสู ่ ท่ ี พัก  ณ
HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
สถานี รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จตุรสั แดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิ กาซาวิเออร์ – ห้างกุม
– ล่องเรือ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชม สถานี รถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่ง
รถไฟใต้ดินดูสกั ครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานี รถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึ กอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทาให้
ผูค้ นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทัว่ ไปสถานี รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวด
ชาวต่างชาติให้เห็ นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณี อนั สวยงาม อันเป็ น
เสน่หด์ ึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่ องจากการตกแต่งของแต่ละสถานี ท่ ีตา่ งกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่ อง
แก้ว หิ นแกรนิ ต และหิ นอ่อน นาท่านสู ่ ตลาดอิ สมายลอฟกี้ ตลาดขายสิ นค้าพื้ นเมื องซึ่ งท่านจะได้พบกับสิ นค้าของที่
ระลึกมากมาย อิสระท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุก๊ ตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้า พันคอ กล่องดนตรี รูปแบบ
ต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสิ นค้าของที่ระลึกอื่ นๆ อีกมากมาย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดิ นทางสู ่ จัตุรสั แดง คาว่าสี แดงในความหมายรัสเซีย คื อ สิ่ งสวยงาม
จัตุรัสแดงนี้ เป็ นลานกว้าง เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา
การประท้วงทางการเมื อง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนั ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี
ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริ เวณจัตุรัสแดงนาท่านถ่ายรู ดา้ นหน้ามหาวิหารเซนต์
บาซิ ล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิ ลปะเป็ น แบบรัส เซี ยโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่ อเป็ น
อนุ สรณ์มีชยั ชนะเหนื อพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่า งเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสาหรับ สวดมนต์ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 หอ
นาฬิ กาซาวิเออร์ ตัง้ อยูบ่ นป้อมสปาสสกายา สู ง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่ ง
พรรคคอมมิ ว นิ สต์น ามาประดับ ไว้ล ัก ษณะคล้า ยหอบิ๊ ก เบนที่ ลอนดอนแต่มี อ ายุ ม ากกว่า ห้า งสรรพสิ น ค้า กุ ม
สถาปั ตยกรรมที่ เก่าแก่ข องเมื อง เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่ ใหญ่โตและสวยงาม จาหน่ ายสิ นค้าอุ ปโภค เสื้ อผ้า ของใช้ใน
ครัวเรื อน แบรนด์เนม เครื่ องสาอาง น้าหอม และสิ นค้าที่ ระลึ ก มี รา้ นค้ามากกว่า 200 ร้าน จากนั้นนาคณะ ล่ องเรื อ
แม่น้ ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางสถานที่สาคัญอย่างสวยงามของเมื องหลวงมอสโคว์ **หากไม่สามารถ
ล่องเรื อได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรื อเป็ นชมโชว์บลั เล่ต ์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบ**

บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
บริ การอาหารเช้า (SET BOX) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ส่ ถานี รถไฟ
ออกเดิ นทางสู ่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยี ใหม่ลา่ สุ ดจากเยอรมัน ใช้เวลาเพียง
4 ชัว่ โมงจากกรุ งมอสโคว์สูไ่ ปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม.
………. น. เดิ นทางถึง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู ต่ วั เมื อง ซึ่ งเป็ นจุดศูนย์กลางความเจริ ญที่เก่าแก่
ที่สุด ได้รับการขนานนามว่าหน้าต่างของยุโรป เนื่ องจากเป็ นหนึ่ งในเมื องที่แสนสวยงาม มีความเจริ ญทางด้านวัฒนธรรม
เป็ นศู น ย์ก ลางทางตรรกศาสตร์ ประดุ จ เพชรน้ า เอกของทวี ป ยุ โ รปทางตอนเหนื อ ปั จ จุ บ ัน เมื องนี้ เป็ นที่ รู ้จ ั ก
กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็ นเมื องที่สวยงามและรุ ่มรวยด้วยศิ ลปวัฒนธรรมดุจดังราชิ นีแห่งยุโรปเหนื อ นาท่านถ่าย รู
ด้านหน้าโบสถ์หยดเลื อด สร้างขึ้นบนบริ เวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็ กซาน
เดอร์ท่ ี 3 ทรงสร้างโบสถ์ข้ ึนเพื่ อเป็ นอนุ สรณ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกั ษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุ งมอสโคว์
กลางวัน บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม พระราชวังฤดู
หนาว ซึ่ งเป็ น พระราชวังที่มี ช่ ื อเสี ยงมากสร้างในสมัยของพระนางอลิ
ซ าเบธ โดยส ถาปนิ กที่ มี ชื่ อ เสี ยงช าวอิ ตาเลี ย นก่ อ ส ร้ า งด้ว ย
สถาปั ต ยกรรมแบบบารอกและร็ อกโคโคที่ สร้า งพระราชวัง ให้เป็ น
สัญ ลักษณ์ข องความยิ่ งใหญ่ข องพระเจ้าซาร์ และความรุ ่งโรจน์ข อง
จักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ ีใหญ่ท่ ีสุด
ของรัสเซียที่เปิ ดให้คนทัว่ ไปเข้าชมได้จดั แสดงสิ่ งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่า
เกื อบ 3 ล้านชิ้น และเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ ีใหญ่ท่ ีสุดของประเทศอีกด้วย
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ PARK INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หก พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ – ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ ของอ่าว
ฟิ นแลนด์ ซึ่ งสร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราชด้วยสถาปัตยกรรมยุค
ทองตื่ นตากับประติ มากรรมที่วิจิตรพิ สดารและอลังการยิ่ งภายในพระราชวัง
ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ แ์ ละสวนน้าพุอนั ตระการตา
อิสระให้ทา่ นเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม ป้ อมปี เตอร์แ อนด์
ปอล เป็ นสิ่ งก่อ สร้างแรกสุ ดของเมื อ งเป็ นอนุ ส รณ์ช ยั ชนะสงครามเหนื อ
สวี เดน ด้ว ยศิ ล ปะบารอก เพื่ อใช้เป็ นป้ อ มปราการป้ อ งกัน ข้า ศึ ก รุ ก ราน
ส่วนตัววิ หารปี เตอร์แอนด์ปอล เป็ นที่เก็ บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ ในอดีตเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงสุ ดของ
เมื องและห้ามสิ่ งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในตกแต่งด้วยศิลปะบารอก
คา่
วันที่หา้
เช้า
…….…. น.

คา่

วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

คา่
23.55 น.
วันที่แปด
06.55 น.
09.40 น.
19.15 น.

บริ การอาหารค่ า กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิ โคลัส เพื่ อชมการแสดงพื้ นเมืองของชาวรัสเซี ย ท่านจะได้
สัมผัสกับเสียงดนตรี และการร้องเพลง พร้อมการเต้นระบาที่สนุ กสนานในแบบชนพื้ นเมื องของรัสเซีย ช่วงพักครึ่ งการแสดง
เชิ ญทุกท่านลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า นาท่านสู ท่ ่ ีพกั  ณ PARK INN HOTEL หรื อ
ระดับเดียวกัน
พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Outlet Village
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาทุกท่านเดินทางสู ่
หมู่บา้ นพระเจ้าซาร์ หรื อหมูบ่ า้ นปุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของ
เจ้านายชัน้ สูง ไม่วา่ จะเป็ น “อเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น” ยอดกวีเอกรัสเซีย นา
ท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามแห่งหนึ่ งในรัสเซีย มีหอ้ งต่างๆ
ให้ชมนับร้อย แต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอาพัน (แอมเบอร์รูม) เป็ นสุด
ยอดงานศิลป์ ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ท่ ีชา่ งเยอรมันสร้างให้แก่
ปราสาทของกษัตริ ยฟ์ รี ดริ ชที่ 1 แห่งปรัสเซีย ประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊ก
ขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้ อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอาพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณี มีคา่ จากอิตาลี ห้อง
อาพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปี ท่ ีผา่ นมา ปัจจุบนั ราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์ (ในกรณี ท่ ีไม่
สามารถเข้าชมพระราชวังแคทเธอรี นได้ ทางบริ ษัทฯ ขอนาท่านชม พระราชวังพาฟลอฟส์ ตัง้ อยูส่ วนขนาดใหญ่ซ่ ึงสร้าง
โดพระราชินีแคทเธอรี นมหาราช เพื่ อให้กบั พระราชบุตรพอล โดยใช้ชา่ งที่พระองค์ทรงโปรดที่สุดคื อ Charles Cameron เป็ น
คนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ตอ่ มาพระเจ้าพอล ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนที่พระองค์โปรดปรานเนื่ องจาก
พระองค์ตอ้ งการศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกว่าอิตาลี ทาให้คาเมอร์รอนงอนไปพักใหญ่และกลับมาทางานต่อหลังจากพระเจ้าอ
เล็กซานเดอร์ท่ ี1ขึ้นครองราชย์ทรงเสด็จมาพานักที่พระราชวังนี้ ตัวพระราชวังประดับด้วยของเก่าดัง้ เดิมที่ถูกเก็บให้รอดพ้นจา
กกทาลายเมื่ อคราวสงครามโลก)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค ได้ช่ ื อว่าเป็ นมหาวิ หาร
ที่สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่ทาการรัฐบาลกรุ งวอชิ งตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีขนาดใหญ่เป็ นที่ 3 รองจากมหาวิ หาร
เซนต์ปีเตอร์ ที่กรุ งโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล ที่กรุ งลอนดอน หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ Outlet Village แหล่งช้อป
ปิ้ งที่รวมร้านค้าดังมากมายกว่า 40 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วยสิ นค้าชัน้ นาต่างๆ มากมาย เช่น
ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดิ น ทางสู ่ สนามบิ น ดู ไบ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 176
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
กันยายน
2561
ตุลาคม
2561

11-18 ก.ย. 61
24 ก.ย. -1 ต.ค.61
8-15 ต.ค. 61
16-23 ต.ค. 61
22-29 ต.ค. 61

ผูใ้ หญ่

เด็ก (อายุตา่ กว่า
12 ปี ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

57,900 55,900 10,000
57,900 55,900 10,000

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่
เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
ค่าตัว๋ รถไฟเดินทางระหว่างมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)

หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดิ นทาง ให้ทา่ นติ ดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็ บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

5.

6.

สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้อง
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น และอานาจ
ในการให้ท่ ีน่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่ พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับ อากาศเนื่ องจากเป็ นภู มิประเทศที่ มี อากาศเย็ น และห้องพัก 3 ท่าน ( TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

