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พระราชวังแคทเธอรีน ชมห้องอาพัน เป็ นสุดยอดงานศิลป์ที่ประมาณค่ามิได้
มหาวิหารเซนต์บาซิล ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณ อนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์
นั่งรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน
พระราชวังฤดูหนาว เป็ นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากสร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ
รัสเซี่ยนเซอร์คัส การแสดงละครสัตว์ กายากรรม และ มายากลอั นน่าตื่นตาตื่นใจ
สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สดุ ในโลก
พระราชวังเครมลิน จุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็ นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สดุ ในรัสเซีย
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 ล่องเรือชมบรรยากาศมืองยามค่าคืน ณ แม่น้ามอสโคว์ หรือ ชมโชว์บัลเล่ต์
 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารและอลังการ
 กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิโคลัส เพือ่ ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย
กาหนดการเดิ นทาง
มกราคม – เมษายน 2561
วันแรก สนามบิ นสุวรรณภูมิ
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู
9 แถว T สายการบิ นเอมิ เรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันที่สอง สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 371
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
06.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
10.00 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
14.20 น. เดินทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธ ี
การตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อ ยแล้ว ....นํ าท่านชม มหาวิ หารเซนต์ซา
เวียร์ ซึง่ เป็ นวิหารโดมทองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในรัสเซีย ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองติดกับ
แม่น้ํ ามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็ นรูปนักรบโบราณกับ
กษัตริย์ท่สี วยงามและเหมือนจริง ....นํ าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็ น
ถนนศิลปิ นและแหล่ งพบปะของผู้คนในเมือง เป็ นทัง้ ย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจําหน่ าย
สินค้าอุปโภคบริโภค ของทีร่ ะลึกต่างๆ มีศลิ ปิ นมานังวาดรู
่
ป ทัง้ รูปเหมือน ภาพขาว-ดํา ภาพสีต่างๆ และ
รูปล้อเลียน
คา่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
ทีพ่ กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม พระราชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อสั สัมชัญ – ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆัง
พระเจ้าอีวาน – สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คสั
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)...นํ าท่านเข้าชม
พระราชวังเครมลิ น จุดกําเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์รสั เซียทีม่ อี ายุยาวนาน
กว่า 850 ปี ตัง้ อยูบ่ นเนินสูงถึง 40เมตรริมแม่น้ํามอสโก...ชม พิ พิธภัณฑ์
อาร์เมอร์รี่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่เี ก่าแก่ทส่ี ุดของรัสเซีย ซึง่ เป็ นที่เก็บสมบัติ
ลํ้าค่าของกษัตริยร์ สั เซีย ทัง้ เครื่องประดับทีท่ ําด้วยเพชร ทองคํา อุปกรณ์
การสูร้ บของกษัตริยส์ มัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริยแ์ ละพระราชินี...ชม โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ น
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โบสถ์ท่สี ําคัญใช้ในงานพิธ ีกรรมที่สํา คัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน...ชมปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์
สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่ทส่ี ุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยงิ เลย ทําด้วยบรอนซ์
และมีลูกกระสุน นํ้ าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนัน้ ...ชม หอระฆังพระเจ้าอี
วาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ ูงที่สุดในยุคนัน้ และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิง่ ใดๆ
สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังใหญ่ทส่ี ุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้า
ซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่สี ุดในโลกเพื่อนําไปติดตัง้ บนหอ
ระฆังแต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทําให้ระฆังแตกออก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
เดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก หน้ ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่
เก่าแก่ทส่ี ุดของรัสเซีย ทีน่ ่จี ะเป็ นจุดชมวิวทีส่ ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึก
ที่ส ร้า งในสมัย ของสตาลิน คือ ตึก ที่ทํ า การของรัฐ บาล 2 ตึก ตึก ที่พ ัก อาศัย 2 ตึก และตึ กของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ยงั มีแผงลอยขายของทีร่ ะลึกในราคาถูกตัง้ อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
ชมการแสดงละครสัตว์ทข่ี น้ึ ชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คสั เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ ไ่ี ม่ควรพลาด
ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
ทีพ่ กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สถานี รถไฟใต้ ดิน – ตลาดอิ สมายลอฟกี้ – จตุรสั แดง – มหาวิ หารเซนต์บาซิ ล – หอนาฬิ กาซาวิ
เออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)...นําท่านชม สถานี
รถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนัง่ รถไฟใต้ดนิ ดูสกั ครัง้ เพราะ
นอกจากจะมีส ถานีรถไฟใต้ดนิ ที่ส วยที่สุดในโลกแล้ว ยังมีค วามลึกอีก
ต่างหาก รถไฟใต้ดนิ ทําให้ผคู้ นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก
กว่าบนถนนทัวไปสถานี
่
รถไฟใต้ดนิ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีช่ าวรัสเซียสามารถ
อวดชาวต่ างชาติใ ห้เ ห็นถึง ความยิง่ ใหญ่ ต ลอดจนประวัติศ าสตร์ค วามเป็ นชาตินิ ยมและวัฒนธรรรม
ประเพณีอนั สวยงาม อันเป็ นเสน่ หด์ งึ ดูดให้นักท่องเทีย่ วมาเยีย่ มชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานี
ทีต่ ่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต และหินอ่อน....นํ าท่านสู่ ตลาดอิ สมา
ยลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพืน้ เมืองซึง่ ท่านจะได้พบกับสินค้าของทีร่ ะลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือ้ สินค้า
ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวง
กุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของทีร่ ะลึกอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นํ าท่านเดินทางสู่ จัตุรสั แดง คําว่าสีแดงในความหมายรัส เซีย คือ สิ่ง
สวยงาม จัตุ ร ัส แดงนี้ เ ป็ น ลานกว้า ง เป็ น เวทีข องเหตุ ก ารณ์ สํ า คัญ ใน
ประวัติศาสตร์ของรัส เซีย ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การ
ประท้วงทางการเมือง จัตุรสั แดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั
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ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ภายในบริเวณจัตุรสั แดง....นําท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิ หารเซนต์บาซิ ล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4
จอมโหด ศิลปะเป็ น แบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็ นอนุ สรณ์มชี ยั ชนะเหนือ
พวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้อ งสําหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15....หอ
นาฬิ กาซาวิ เออร์ ตัง้ อยูบ่ นป้ อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทีท่ ํามาจากทับทิม
หนัก 20 ตัน ซึง่ พรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิก๊ เบนทีล่ อนดอนแต่มอี ายุมากกว่ ....
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า กุม สถาปั ต ยกรรมที่เ ก่ า แก่ ข องเมือ ง เป็ น ห้า งสรรพสิน ค้า ที่ใ หญ่ โ ตและสวยงาม
จําหน่ายสินค้าอุปโภค เสือ้ ผ้า ของใช้ในครัวเรือน แบรนด์เนม เครื่องสําอาง นํ้าหอม และสินค้าทีร่ ะลึก มี
ร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
**จากนัน้ นําคณะ ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามคํ่าคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ ทีม่ กี าร
ตกแต่งไฟ ตามอาคาร สถานทีส่ าํ คัญอย่างสวยงาม**
ทีพ่ กั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ : ตัง้ แต่ เดือนธันวาคม เข้าสู่ฤดูหนาว หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็ นชมโชว์บลั เล่ต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

วันที่ห้า
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (8)ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
…….…. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้
เวลาเพียง 4 ชัวโมงจากกรุ
่
งมอสโคว์ส่ไู ปเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ระยะทางประมาณ 800 กม.
………. น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง ซึ่งเป็ นจุดศูนย์กลางความ
เจริญทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุด ได้รบั การขนานนามว่าหน้าต่างของยุโรป เนื่องจากเป็ นหนึ่งในเมืองทีแ่ สนสวยงาม มี
ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม เป็ นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรนํ้ าเอกของทวีปยุโรปทาง
ตอนเหนือ ปั จจุบนั เมืองนี้เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่หลายทัวโลกว่
่
าเป็ นเมืองที่สวยงามและรุ่มรวยด้วย
ศิล ปวัฒนธรรมดุจดังราชินีแ ห่ งยุโรปเหนือ ...นํ าท่านถ่ ายรูป ด้านหน้ า โบสถ์หยดเลื อด สร้างขึ้นบน
บริเวณทีพ่ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างโบสถ์
ขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่พระบิดา สถาปั ตยกรรมมีลกั ษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลทีก่ รุงมอสโคว์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย
นําท่านชม พระราชวังฤดูหนาว ซึง่ เป็ นพระราชวังทีม่ ชี ่อื เสียงมากสร้าง
ในสมัยของพระนางอลิซ าเบธโดยสถาปนิ กที่มชี ่ือ เสีย งชาวอิต าเลีย น
ก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโคทีส่ ร้างพระราชวังให้
เป็ นสัญลักษณ์ของความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าซาร์และความรุ่งโรจน์ ของ
จักรวรรดิรสั เซียปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ซง่ึ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของรัสเซียทีเ่ ปิ ดให้คนทัวไปเข้
่
า
ชมได้จดั แสดงสิง่ ของต่างๆทีท่ รงคุณค่าเกือบ3 ล้านชิน้ และเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของประเทศอีกด้วย
คา่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10) ทีพ่ กั ณ PARK INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดิ นเนอร์ พร้อมการแสดง
พื้นเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)...นําท่านเดินทาง
สู่ เมืองปี เตอร์ฮอฟ ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ ของอ่าวฟิ นแลนด์ ชม พระราชวัง
ฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ซึง่ สร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราชด้วย
สถาปั ตยกรรมยุคทองตื่นตากับประติมากรรมทีว่ จิ ติ รพิสดารและอลังการ
ยิง่ ภายในพระราชวังส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์
และสวนนํ้าพุอนั ตระการตาอิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นําท่านชม ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล เป็ นสิง่ ก่อสร้างแรกสุดของเมือง เป็ นอนุ สรณ์ชยั ชนะสงครามเหนือ
สวีเดน ด้วยศิลปะบารอก เพื่อใช้เป็ นป้ อมปราการป้ องกันข้าศึกรุกราน ส่วนตัววิหาร
ปี เตอร์แอนด์
ปอล เป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ ในอดีตเป็ นสิง่ ก่อสร้างที่สูงสุดของเมืองและ
ห้ามสิง่ ก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในตกแต่งด้วยศิลปะบารอก
รับประทานอาหาร คํ่า (13) กาล่าดิ นเนอร์ ภายในพระราชวังนิ โคลัส เพื่อชมการแสดงพื้นเมืองของ
ชาวรัสเซีย ท่านจะได้สมั ผัสกับเสียงดนตรีและการร้องเพลง พร้อมการเต้นระบําทีส่ นุ กสนานในแบบชน
พืน้ เมืองของรัสเซียช่วงพักครึง่ การแสดงเชิญทุกท่านลิม้ รสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า
ทีพ่ กั ณ PARK INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิ หารเซนต์ไอแซค – Outlet Village
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (14)...นํ า ทุ ก ท่ า น
เดินทางสู่ หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บา้ นปุชกิ้น สถานทีป่ ระทับและ
พักอาศัยของเจ้านายชัน้ สูง ไม่ว่าจะเป็ น อเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น ยอดกวี
เอกรัสเซีย....นํ าท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามแห่งหนึ่งใน
รัสเซีย มีห้องต่างๆ ให้ชมนับร้อย แต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอําพัน
(แอมเบอร์รูม) เป็ นสุ ดยอดงานศิล ป์ ยุค ศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ ามิได้ท่ชี ่างเยอรมันสร้า งให้แ ก่
ปราสาทของกษัต ริย์ฟ รีดริชที่ 1 แห่งปรัส เซีย ประกอบด้ว ยแผ่ นไม้โอ๊ กขนาดใหญ่ หกชิ้นเนื้อที่ 100
ตารางเมตร ประดับอําพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีมคี ่าจากอิตาลี ห้องอําพันถูกสร้าง
ขึน้ ใหม่ในช่วง 20 ปี ท่ผี ่านมา ปั จจุบนั ราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์ (ในกรณีท่ไี ม่
สามารถเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีนได้ ทางบริษทั ฯ ขอนํ าท่านชม พระราชวังพาฟลอฟส์ ตัง้ อยู่สวน
ขนาดใหญ่ซง่ึ สร้างโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื่อให้กบั พระราชบุตรพอล โดยใช้ช่างทีพ่ ระองค์ทรง
โปรดทีส่ ุดคือ Charles Cameron เป็ นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจ้าพอล ทรง
ให้Brennaช่างอิตาเลียนทีพ่ ระองค์โปรดปรานเนื่องจากพระองค์ต้องการศิลปะแบบฝรังเศสมากกว่
่
า อิตาลี
ทําให้คาเมอร์รอนงอนไปพักใหญ่และกลับมาทํางานต่อหลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท1่ี ขึน้ ครองราชย์
ทรงเสด็จมาพํานักทีพ่ ระราชวังนี้ตวั พระราชวังประดับด้วยของเก่าดัง้ เดิมทีถ่ ูกเก็บให้รอดพ้นจากกทําลาย
เมือ่ คราวสงครามโลก)
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
นําท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิ หารเซนต์ไอแซค ได้ช่อื ว่าเป็ นมหาวิหารที่สวยงามทีส่ ุด ต้นแบบของที่
ทําการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็ นที่ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่
กรุงโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล ที่กรุงลอนดอน....นําท่านเดินทางสู่ Outlet Village แหล่งช้อปปิ้ งที่
รวมร้านค้าดังมากมายกว่า 40 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชัน้ นํ าต่างๆ
มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER
VASSA&CO ฯลฯ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (16)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK
176 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ
07.05 น. เดินทางถึง สนามบิ นดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ ง)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มกราคม – เมษายน 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน มีเตียง
24-31 มกราคม
54,900
54,900
16-23 กุมภาพันธ์
27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม
8-15, 15-22 มีนาคม
30 มีนาคม – 6 เมษายน

เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
พักร่วมกับผูใ้ หญ่ เดี่ยว
2 ท่าน ไม่มีเตียง
52,900
10,000

54,900

54,900

52,900

10,000

54,900

54,900

52,900

10,000

อัตราค่าบริ การรวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
2. ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
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5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวมถึง
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2. ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
4. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ20,000บาทโดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน2วัน)พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 เดือนก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย

1.
2.
3.
4.

5.

หมายเหตุ
เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่าน ขึน้ ไป
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
อัตราค่าบริการคิดคํานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึ้นราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
ในกรณีท่ที ่ านจะใช้ห นั ง สือ เดิน ทางราชการ (เล่ ม สีน้ํ าเงิน ) เดินทางกับ คณะทัว ร์ บริษัทสงวนสิทธิท์ ่จี ะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

RUS EK002(EK)JAN-APR

6.

8

หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็ นเหตุ ผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่คนื เงิน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการทีท่ ่านชําระกับทางบริษทั เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชําระให้กบั บริษทั ตัวแทนแต่
ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทําให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่
ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยันการ
เดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์ นัน้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้

