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วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T 

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– อารบทั 

01.05 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 385 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

05.00 น.  เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.15 น.  เดินทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 133 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพนัธรัฐรัสเซยี ผา่น

พิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นถา่ยรูป มหาวิหารเซนตซ์า

เวียร ์ซ่ึงเป็นวิหารโดมทองที่ ใหญท่ี่ สุดในรัสเซยี ตัง้อยูใ่จกลางเมืองติดกบั

แม่น้ํามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบั

กษัตริยท์ี่สวยงามและเหมือนจริง จากน้ันนําทา่นเดินทางสู่ ถนนอารบทั 

เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นใน

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มกราคม 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 2562 54,900 

กุมภาพนัธ ์ 6-13 / 26 ก.พ. – 5 มี.ค. 2562 54,900 

มีนาคม 

7-14 / 12-19 / 19-26 / 22-29 /  54,900 

26 มี.ค.-2 เม.ย. / 29 มี.ค.-5 เม.ย. 2562 54,900 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่มีตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

พกัเด่ียว              เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
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เมือง เป็นทัง้ยา่นการคา้และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของที่ระลึกตา่งๆ มศิีลปินมาน่ังวาดรูป ทัง้

รูปเหมือน ภาพขาว-ดาํ ภาพสตีา่งๆ และ รูปลอ้เลยีน 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสาม พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ -  โบสถอ์สัสมัชญั - ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- หอระฆงัพระเจา้อีวาน  

สแปรโ์ร่ฮิลล ์- รสัเซ่ียนเซอรค์สั                     

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นํา

ท่าน เข ้า ชม พระราชวัง เครมลิน  จุดกํา เ นิ ดแห่ ง

ประวตัศิาสตร์รัสเซยีที่มอีายุยาวนานกวา่ 850 ปี ตัง้อยูบ่น

เนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมน้ํ่ามอสโก ชม พิพิธภณัฑอ์าร์

เมอรร่ี์เป็นพิพิธภณัฑท์ี่ เกา่แกท่ี่ สุดของรัสเซยี ซ่ึงเป็นที่ เกบ็

สมบตัิลํา้คา่ของกษัตริย์รัสเซีย ทัง้เคร่ืองประดบัที่ทาํดว้ย

เพชร ทองคาํ อุปกรณ์การสูร้บของกษัตริยส์มยัโบราณ ชุด

ฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละพระราชินี ซ่ึงในบริเวณน้ัน

จะม ีโบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถท์ี่สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรม

ที่สาํคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลยีน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการสรา้งปืนใหญ่

ที่ สุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซ ์และมีลูกกระสุน น้ําหนักลูกละประมาณ 1 ตนั นับวา่เป็นของ

สะสมในยุคน้ัน ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มคีวามสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่สูงที่สุดในยุคน้ัน และไดอ้อกกฎหมาย

หา้มกอ่สรา้งส่ิงใดๆ สูงเกนิหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมรีะฆงั 21 ใบ ชมระฆงัใหญท่ี่สุดของเครมลิน เรียกวา่ ระฆงัพระเจา้

ซาร ์สรา้งในสมยัพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่ สุดในโลกเพ่ือนําไปติดตัง้บนหอระฆงัแตเ่น่ืองจากมี

ความผิดพลาดจึงทาํใหร้ะฆงัแตกออก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก ถา่ยรูปดา้นหน้า 

มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัที่เกา่แกท่ี่สุดของรัสเซยี ที่ น่ีจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทศันียภาพของ

กรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง 7 ตึกที่สรา้งในสมยัของสตาลิน คือ ตึกที่ทาํการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พกัอาศยั 2 ตึก และตึกของ

มหาวทิยาลยัมอสโคว ์นอกจากน้ียงัมแีผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตัง้อยูเ่ป็นจาํนวนมาก จากน้ันนําทา่นชมการแสดง

ละครสตัวท์ี่ขึ้นช่ือของรัสเซยี รสัเซ่ียนเซอรค์สั เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี่ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายา

กรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั  

วนัท่ีส่ี สถานีรถไฟใตดิ้น–ตลาดอิสมายลอฟก้ี-จตัุรสัแดง–มหาวิหารเซนตบ์าซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร–์หา้งสรรพสินคา้

กมุ–ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นํา

ทา่นชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้อง

น่ัง รถไฟใตด้ินดูสกัครั้งเพราะนอกจากจะมสีถานีรถไฟใต ้

ดินที่สวยที่สุดในโลกแลว้ยงัมคีวามลึกอกีตา่งหาก รถไฟใต ้

ดินทาํใหผู้ค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่

บนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตด้ินเป็นส่ิงกอ่สร้างที่ ชาว

รัสเซียสามารถอวดชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่ งใหญ่

ตลอดจนประวัติศ าสตร์ ความ เ ป็นช าติ นิ ย มและ

วฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็นเสน่ห์ดึงดูดให ้

นักทอ่งเที่ ยวมาเยี่ ยมชมเน่ืองจากการตกแตง่ของแตล่ะสถานีที่ ตา่งกนัดว้ยประติมากรรม โคม ไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ 

หินแกรนิต และหินออ่น นําทา่นสู ่ตลาดอิสมายลอฟก้ี ตลาดขายสินคา้พ้ืนเมืองซ่ึงทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้ของที่ระลึก

มากมาย อสิระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุก๊ตามาทรอชกา้(แมลู่กดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ  

กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของที่ระลึกอ่ืนๆ อกีมากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสู ่จตัุรสัแดง คาํ

วา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง 

เป็นเวทขีองเหตุการณ์สาํคญัในประวตัศิาสตร์ของรัสเซยี ไมว่า่จะเป็นงาน

เฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยั

คริสตศ์ตวรรษที่  17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลสาํคญัๆ เชน่  วนัปี

ใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งที่  2 ภายในบริเวณ

จตุัรัสแดงนําทา่นถา่ยรูปดา้นหน้ามหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสมยั

พระเจา้อวีานที่  4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซยีโบราณประกอบดว้ย

ยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) 

อยา่งเดด็ขาด ใชเ้ป็นหอ้งสาํหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษที่  15 หอ

นาฬิกาซาวิเออร ์ต ัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ที่ทาํมาจากทบัทิมหนัก 20 ตนั ซ่ึง

พรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับไวล้ ักษณะคลา้ยหอบิ๊ กเบนที่ ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า ห้างสรรพสินค้ากุม 

สถาปัตยกรรมที่ เกา่แกข่องเมือง เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่ ใหญโ่ตและสวยงาม จาํหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้  ของใชใ้น

ครัวเรือน แบรนดเ์นม เคร่ืองสําอาง น้ําหอม และสินคา้ที่ ระลึก มีรา้นคา้มากกวา่ 200 รา้น จากน้ันนําคณะ ล่องเรือ

แม่น ้ามอสโคว ์สมัผสับรรยากาศสองขา้งทางสถานที่สาํคญัอยา่งสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว ์**หากไม่สามารถ

ล่องเรือได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้

ทราบ** 
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ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั  

วนัท่ีหา้  มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – โบสถห์ยดเลือด - พระราชวงัฤดหูนาว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ (SET BOX) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ 

…….…. น. ออกเดินทางสู ่นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยใีหมล่า่สุดจากเยอรมนั ใชเ้วลาเพยีง    

4 ชัว่โมงจากกรุงมอสโควสู์ไ่ปเซนตปี์เตอร์สเบริ์ก ระยะทางประมาณ 800 กม. 

 ………. น. เดินทางถึง เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูต่วัเมือง ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางความเจริญที่ เกา่แก่

ที่สุด ไดร้ับการขนานนามวา่หนา้ตา่งของยุโรป เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองที่แสนสวยงาม มคีวามเจริญทางดา้นวฒันธรรม 

เป็นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์  ประดุจเพชรน้ําเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุบ ันเมือง น้ี เ ป็นที่ รู ้จ ัก                    

กนัอยา่งแพร่หลายทัว่โลกวา่เป็นเมืองที่สวยงามและรุ่มรวยดว้ยศิลปวฒันธรรมดุจดงัราชินีแหง่ยุโรปเหนือ นําทา่นถา่ยรูป

ดา้นหนา้โบสถห์ยดเลือด สรา้งขึ้นบนบริเวณที่พระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่  2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเลก็ซาน

เดอร์ที่ 3 ทรงสรา้งโบสถข์ึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา สถาปัตยกรรมมลีกัษณะคลา้ยวหิารเซนตบ์าซิลที่กรุงมอสโคว  ์

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัฤดู

หนาว ซ่ึงเป็นพระราชวงัที่มช่ืีอเสียงมากสรา้งในสมยัของพระนางอลิ

ซา เบธ  โดยสถาปนิกที่ มี ช่ื อ เสีย งชาวอิตา เลียนก่อสร้า งด ้วย

สถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโคที่ สร้างพระราชวงัใหเ้ป็น

สัญลกัษณ์ของความยิ่ งใหญข่องพระเจา้ซาร์ และความรุ่งโรจน์ของ

จกัรวรรดิรัสเซยี ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ใหญท่ี่สุด

ของรัสเซยีที่เปิดใหค้นทัว่ไปเขา้ชมไดจ้ดัแสดงส่ิงของตา่งๆ ที่ทรงคุณคา่

เกือบ 3 ลา้นชิ้น และเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ใหญท่ี่สุดของประเทศอกีดว้ย 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูท่ี่พกั ณ PARK INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหก พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – กาล่าดินเนอร ์พรอ้มการแสดงพ้ืนเมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ ตัง้อยูท่างทิศใต ้ของอา่ว

ฟินแลนด ์ซ่ึงสรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราชดว้ยสถาปัตยกรรมยุค

ทองต่ืนตากบัประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารและอลงัการยิ่ งภายในพระราชวงั

สว่นภายนอกกด็ารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนน้ําพุอนัตระการตา

อสิระใหท้า่นเกบ็ภาพประทบัใจไวเ้ป็นที่ ระลึกตามอธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร นําทา่นชม ป้อมปีเตอรแ์อนด์

ปอล เป็นส่ิงกอ่สรา้งแรกสุดของเมืองเป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือ

สวีเดน ดว้ยศิลปะบารอก เพ่ือใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึกรุกราน 
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สว่นตวัวิหารปีเตอรแ์อนดป์อล เป็นที่ เกบ็พระศพของราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองค ์ในอดตีเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ สูงสุดของ

เมืองและหา้มส่ิงกอ่สรา้งใดสูงกวา่ ซ่ึงภายในมกีารประดบัตกแตง่ดว้ยศิลปะบารอกอยา่งสวยงาม 

ค า่ บริการอาหารคํ่า กาล่าดินเนอร ์ภายในพระราชวงันิโคลสั และชม การแสดงพ้ืนเมืองของชาวรสัเซีย (Folk 

Dance Show) ทา่นจะไดส้มัผสักบัเสยีงดนตรีและการรอ้งเพลง พรอ้มการเตน้ระบาํที่สนุกสนานในแบบชนพ้ืนเมืองของ

รัสเซยี ชว่งพกัคร่ึงการแสดง เชิญทุกท่านล้ิมรสไข่ปลาคารเ์วียร ์พรอ้มจิบแชมเปญและวอ้ดกา้ นําทา่นสูท่ี่พกั ณ 

PARK INN HOTEL  หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีเจ็ด  พระราชวงัแคทเธอรีน– มหาวิหารเซนตไ์อแซค – Pulkovo Outlet Village 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทุกทา่นเดินทางสู ่ หมู่บา้นพระเจา้ซาร ์ หรือหมูบ่า้นปุชกิ้น  

สถานที่ประทบัและพกัอาศยัของเจา้นายชัน้สูง ไมว่า่จะเป็น “อเลก็ซาน

เดอร์ ปุชกิ้น” ยอดกวเีอกรัสเซยี นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน 

ซ่ึงเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นที่สวยงามแหง่หน่ึงในรัสเซยี มหีอ้งตา่งๆ ใหเ้ขา้

ชมมากมาย แตล่ะหอ้งน้ันจะมกีารประดบัตกแตง่อยา่งสวยงามในศิลปะที่

แตกตา่งกนัออกไป (ในกรณีที่ไมส่ามารถเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีนได ้

ทางบริษทัฯ ขอนําทา่นชม พระราชวงัพาฟลอฟส ์ ต ัง้อยูส่วนขนาดใหญ่

ซ่ึงสรา้งโดพระราชนีิแคทเธอรีนมหาราช เพ่ือใหก้บัพระราชบุตรพอล โดย

ใชช้า่งที่พระองคท์รงโปรดที่สุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการกอ่สรา้ง แตต่อ่มาพระเจา้พอล ทรง

ใหB้rennaชา่งอติาเลยีนที่พระองคโ์ปรดปรานเน่ืองจากพระองคต์อ้งการศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกวา่อิตาล ี ทาํใหค้าเมอร์รอน

งอนไปพกัใหญแ่ละกลบัมาทาํงานตอ่หลงัจากพระเจา้อเลก็ซานเดอร์ที่1ขึ้นครองราชยท์รงเสดจ็มาพาํนักที่พระราชวงัน้ีตวั

พระราชวงัประดบัดว้ยของเกา่ดัง้เดิมที่ถูกเกบ็ใหร้อดพน้จากกทาํลายเม่ือคราวสงครามโลก) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเซนตไ์อแซค ไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหาร

ที่สวยงามที่ สุด ตน้แบบของที่ทาํการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา มขีนาดใหญเ่ป็นที่  3 รองจากมหาวิหาร

เซนตปี์เตอร์ ที่กรุงโรม และมหาวหิารเซนตป์อล ที่กรุงลอนดอน หลงัจากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่ Pulkovo Outlet Village 

แหลง่ชอ้ปป้ิงที่ รวมรา้นคา้ดงัมากมายกวา่ 40 รา้น สัมผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ที่ครบครันดว้ยสินคา้ชัน้นําตา่งๆ 

มากมาย เชน่ ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ   

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 176 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วนัท่ีแปด ดูไบ – กรงุเทพฯ 

06.55 น.  เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.40 น.  เดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบนิที่  EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
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19.15 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

******************************* 
รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียด เม่ือท่านท าการซ้ือ

โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไมส่ามารถเขา้พกัที่

เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่ตัว๋รถไฟเดินทางระหวา่งมอสโคว-์เซน็ตปี์เตอร์สเบริ์ก 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์นําเที่ยวและมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่/ทา่น 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (30 ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 

       ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที่เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้น 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื้องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจาํทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได  ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิขึ้นจริง   

 

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินกาํหนด เชน่ ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินและอาํนาจ

ในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่เชค็อนิเทา่น้ัน 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปส่วนใหญไ่มม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  ( TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 


