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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันทีส่ อง สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
05.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.15 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่องบิน)
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซี ย
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านถ่ายรูป มหาวิหาร
เซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็ นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลาง
เมื อ งติ ด กับ แม่น้ํ า มอสโคว์ รอบๆ วิ ห ารจะมี ภ าพหล่ อโลหะเป็ นรู ป
นั ก รบโบราณกับ กษั ตริ ย์ที่ สวยงามและเหมื อ นจริ ง จากนั้ นนํ า ท่ า น
เดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็ นถนนศิลปิ น
และแหล่ ง พบปะของผูค้ นในเมือ ง เป็ นทั้งย่า นการค้า และแหล่ งรวม
วัยรุ่น ร้านค้าจําหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปิ นมานั ง่ วาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดํา
ภาพสีต่างๆ และ รูปล้อเลียน
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร จากนั้ นนํ าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน
วันทีส่ าม พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อสั สัมชัญ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้า
อีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คสั
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่า นเข้าชม พระราชวัง เครมลิ น จุ ดกํา เนิ ดแห่ ง
ประวัติ ศ าสตร์รั ส เซี ย ที่ มี อ ายุ ย าวนานกว่ า 850 ปี
ตั้ง อยู่ บ นเนิ น สูง ถึ ง 40 เมตร ริ ม แม่ น้ํ า มอสโก ชม
พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของ
รัสเซีย ซึ่งเป็ นที่เก็บสมบัติล้าํ ค่าของกษัตริยร์ ัสเซีย ทั้ง
เครื่องประดับที่ทาํ ด้วยเพชร ทองคํา อุปกรณ์การสูร้ บ
ของกษัตริยส์ มัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริ ย์
และพระราชินี ซึ่ งในบริ เวณนั้ นจะมี โบสถ์อัสสัมชัญ
เป็ นโบสถ์ที่สาํ คัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาํ คัญ สร้างโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียน ชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างใน
สมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทําด้วยบรอนซ์ และมีลูก
กระสุน นํ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนั้ น ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81
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กลางวัน

ค ่า
วันทีส่ ี่
เช้า

กลางวัน

เมตร ถือเป็ นสิ่งก่อสร้างที่สงู ที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอ
ระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่
ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนํ าไปติดตั้งบนหอระฆังแต่เนื่ องจากมีความผิ ดพลาดจึงทําให้
ระฆังแตกออก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรื อ เนิ นเขานกกระจอก ถ่ายรูป
ด้านหน้า มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซี ย ที่นี่จะเป็ นจุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นทัศนี ยภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ทาํ การของรัฐบาล 2 ตึก
ตึกที่พกั อาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ร ะลึกในราคาถูกตั้งอยู่
เป็ นจํานวนมาก จากนั้นนําท่านชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็ นการแสดงของ
สัตว์แสนรูท้ ี่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่ าตื่นตาตื่นใจ
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สถานีรถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้ -จัตรุ สั แดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร์–
ห้างสรรพสินค้ากุม–ล่องเรือแม่น้ ามอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้อง
ได้ลองนั ่ง รถไฟใต้ดินดูสกั ครั้งเพราะนอกจากจะมี
สถานี รถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึก
อีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทําให้ผูค้ นสามารถเดินทาง
ไปไหนมาไหนได้ส ะดวกกว่ า บนถนนทัว่ ไปสถานี
รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวด
ชาวต่ า งชาติ ใ ห้เ ห็ น ถึ ง ความ ยิ่ ง ใหญ่ ต ลอดจน
ประวัติศ าสตร์ค วามเป็ นชาตินิย มและวัฒ นธรรรม
ประเพณีอนั สวยงาม อันเป็ นเสน่ หด์ ึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่ องจากการตกแต่งของแต่ละสถานี ที่ต่างกัน
ด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิ ต และหินอ่อน นํ าท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขาย
สินค้าพื้ นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึ กมากมาย อิสระท่านเลื อกซื้ อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น
ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้า
ของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่านเดินทางสู่ จัตุรัส
แดง คําว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้
เป็ นลานกว้าง เป็ นเวทีของเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ของ
รัสเซี ย ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิ มฉลองทางศาสนา การประท้วงทาง
การเมือง จัตุรสั แดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั ใช้จดั
งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และ
วัน ระลึ ก สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ภายในบริ เ วณจัตุ รัส แดงนํ า ท่ า น
ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่
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4 จอมโหด ศิลปะเป็ น แบบรัสเซี ยโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็ นอนุ สรณ์มีชัยชนะเหนื อพวก
ตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสําหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์
ตั้งอยู่บนป้ อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทาํ มาจากทับทิมหนั ก 20 ตัน ซึ่ งพรรค
คอมมิ ว นิ ส ต์นํ า มาประดับ ไว้ลัก ษณะคล้า ยหอบิ๊ กเบนที่ ล อนดอนแต่ มี อ ายุ ม ากกว่ า ห้า งสรรพสิ น ค้า กุ ม
สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็ นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม จําหน่ ายสินค้าอุปโภค เสื้ อผ้า ของใช้
ในครัวเรือน แบรนด์เนม เครื่องสําอาง นํ้าหอม และสินค้าที่ ระลึก มีรา้ นค้ามากกว่า 200 ร้าน จากนั้ นนํ าคณะ
ล่องเรือแม่น้ ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางสถานที่สาํ คัญอย่างสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว์ **หาก
ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็ นชมโชว์บัลเล่ต ์
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ**
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่ที่พกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันทีห่ า้
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
เช้า
บริการอาหารเช้า (SET BOX) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สถานี รถไฟ
…….…. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลา
เพียง 4 ชัว่ โมงจากกรุงมอสโคว์ส่ไู ปเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ระยะทางประมาณ 800 กม.
………. น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง ซึ่งเป็ นจุดศูนย์กลางความเจริญที่
เก่าแก่ที่สุด ได้รับการขนานนามว่าหน้าต่างของยุ โรป เนื่ องจากเป็ นหนึ่ งในเมือ งที่แสนสวยงาม มีความเจริ ญ
ทางด้านวัฒนธรรม เป็ นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรนํ้ าเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนื อ ปั จจุบัน
เมืองนี้ เป็ นที่รูจ้ กั
กันอย่างแพร่หลายทัว่ โลกว่าเป็ นเมืองที่สวยงามและรุ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรม
ดุจดังราชินีแห่งยุโรปเหนื อ นําท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์หยดเลือด สร้างขึ้ นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์
ที่ 2 ถู กลอบปลงพระชนม์แ ละพระเจ้า อเล็ กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อ เป็ นอนุ ส รณ์แ ด่พ ระบิ ด า
สถาปั ตยกรรมมีลกั ษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์
กลางวัน บริ ก ารอาหา รกล าง วั น ณ ภั ต ตา คา ร นํ าท่ า นเข้ า ชม
พระราชวังฤดู หนาว ซึ่ งเป็ นพระราชวังที่มี ชื่อเสีย งมากสร้างใน
สมัยของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิ กที่มีชื่อเสียงชาวอิตาเลียน
ก่ อ สร้า งด้ว ยสถาปั ต ยกรรมแบบบารอกและร็ อ กโคโคที่ ส ร้า ง
พระราชวังให้เป็ นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์ และ
ความรุ่งโรจน์ ของจักรวรรดิรัสเซีย ปั จจุบันเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึ่ ง
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียที่เปิ ดให้คนทัว่ ไปเข้าชมได้จดั
แสดงสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าเกือบ 3 ล้านชิ้ น และเป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่ที่พกั  ณ PARK INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันทีห่ ก พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ – ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้ นเมือง ณ พระราชวัง
นิโคลัส
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เช้า

กลางวัน

ค ่า

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเดินทาง
สู่ พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอ่าวฟิ นแลนด์ ซึ่งสร้าง
ขึ้ นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราชด้วยสถาปั ตยกรรมยุคทองตื่นตากับ
ประติมากรรมที่ วิจิตรพิ สดารและอลัง การยิ่ง ภายในพระราชวังส่ว น
ภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุแ์ ละสวนนํ้ าพุอนั ตระการ
ตาอิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชม ป้ อมปี เตอร์แอนด์
ปอล เป็ นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมืองเป็ นอนุ สรณ์ชยั ชนะสงครามเหนื อสวีเดน ด้วยศิลปะบารอก เพื่อใช้เป็ นป้ อม
ปราการป้ องกันข้าศึก รุ กราน ส่วนตัว วิ หารปี เตอร์แ อนด์ปอล เป็ นที่เ ก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุ ก
พระองค์ ในอดีตเป็ นสิ่งก่อสร้างที่สงู สุดของเมืองและห้ามสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ซึ่งภายในมีการประดับตกแต่งด้วย
ศิลปะบารอกอย่างสวยงาม
บริการอาหารคํา่ กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิ โคลัส และชม การแสดงพื้ นเมืองของชาวรัสเซีย
(Folk Dance Show) ท่านจะได้สมั ผัสกับเสียงดนตรีและการร้องเพลง พร้อมการเต้นระบําที่สนุ กสนานในแบบ
ชนพื้ นเมืองของรัสเซี ย ช่วงพักครึ่ งการแสดง เชิญทุกท่านลิ้ มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้
อดก้า นําท่านสู่ที่พกั  ณ PARK INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
พระราชวังแคทเธอรีน– มหาวิหารเซนต์ไอแซค – Pulkovo Outlet Village
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บา้ นปุ
ชกิ้ น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็ น
“อเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้ น” ยอดกวีเอกรัสเซีย นําท่านเข้าชม
พระราชวังแคทเธอรีน ซึ่งเป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นที่สวยงามแห่งหนึ่ ง
ในรัสเซีย มีหอ้ งต่างๆ ให้เข้าชมมากมาย แต่ละห้องนั้นจะมีการ
ประดับตกแต่งอย่างสวยงามในศิลปะที่แตกต่างกันออกไป (ในกรณี
ที่ไม่สามารถเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีนได้ ทางบริษัทฯ ขอนําท่าน
ชม พระราชวังพาฟลอฟส์ ตั้งอยู่สวนขนาดใหญ่ซึ่งสร้างโดพระ
ราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื่อให้กบั พระราชบุตรพอล โดยใช้ช่างที่
พระองค์ทรงโปรดที่สุดคือ Charles Cameron เป็ นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจ้าพอล
ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนที่พระองค์โปรดปรานเนื่ องจากพระองค์ตอ้ งการศิลปะแบบฝรัง่ เศสมากกว่าอิตาลี ทํา
ให้คาเมอร์รอนงอนไปพักใหญ่และกลับมาทํางานต่อหลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1ขึ้ นครองราชย์ทรงเสด็จ
มาพํานักที่พระราชวังนี้ ตัวพระราชวังประดับด้วยของเก่าดั้งเดิมที่ถูกเก็บให้รอดพ้นจากกทําลายเมื่อคราว
สงครามโลก)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค ได้ชื่อว่าเป็ น
มหาวิหารที่สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่ทาํ การรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็ นที่ 3
รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่กรุงโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล ที่กรุงลอนดอน หลังจากนั้นนํ าท่านเดินทางสู่
Pulkovo Outlet Village แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าดังมากมายกว่า 40 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่
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ค ่า
23.45 น.
วันทีแ่ ปด
06.55 น.
09.40 น.
19.15 น.

ครบครันด้วยสินค้าชั้นนํ าต่างๆ มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY
HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 176
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม
ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง
มกราคม

29 ม.ค. – 5 ก.พ. 2562

54,900

กุมภาพันธ์

6-13 / 26 ก.พ. – 5 มี.ค. 2562

54,900

มีนาคม

7-14 / 12-19 / 19-26 / 22-29 /
26 มี.ค.-2 เม.ย. / 29 มี.ค.-5 เม.ย. 2562

54,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุไม่เกิน 6 ปี ไม่มีตยี ง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
2,000
บาท
เพิม่ ท่านละ 10,000
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
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อัตรานี้ รวม

ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)

ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่
สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)

ค่าตัว๋ รถไฟเดินทางระหว่างมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์

ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่
รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดท
ริป)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนั งสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3
วัน)
2.
ชําระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้
ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้ นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
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5.
6.

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง

หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผเู ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5. สําหรับที่นัง่ LONG LEG หรือที่นัง่ บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอํานาจในการให้ที่นัง่ LONG LEG ขึ้ นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่พักในยุ โรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้ นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
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