วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
Dream Destinations Tour

06.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.15 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโด
โว) ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื อง
เรี ยบร้อยแล้ว นาท่านถ่ายรู ป มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็ น
วิ ห ารโดมทองที่ใหญ่ท่ ีสุ ดในรัสเซีย ตัง้ อยู่ใจกลางเมื องติ ดกับ
แม่น้ามอสโคว์ รอบๆ วิ ห ารจะมีภ าพหล่อโลหะเป็ นรู ป นักรบ
โบราณกับ กษัตริ ยท์ ่ ีสวยงามและเหมื อนจริ ง จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็ นถนน
ศิลปิ นและแหล่งพบปะของผูค้ นในเมื อง เป็ นทัง้ ย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ ่น ร้านค้าจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริ โภค ของที่
ระลึกต่างๆ มีศิลปิ นมานั่งวาดรู ป ทัง้ รู ปเหมื อน ภาพขาว-ดา ภาพสีตา่ งๆ และ รู ปล้อเลียน
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อสั สัมชัญ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน
สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คสั
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่าน
เข้าชม พระราชวัง เครมลิ น จุดก าเนิ ดแห่งประวัติศ าสตร์
รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้ อยู่บ นเนิ นสู งถึ ง 40
เมตร ริ มแม่น้ า มอสโก ชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์อ าร์เ มอร์ร่ี เ ป็ น
พิพิธภัณฑ์ท่ ีเก่าแก่ท่ ีสุดของรัสเซีย ซึ่งเป็ นที่เก็บสมบัติล้าค่า
ของกษัตริ ยร์ ัสเซีย ทัง้ เครื่ องประดับ ที่ท าด้วยเพชร ทองค า
อุปกรณ์การสูร้ บของกษัตริ ยส์ มัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์
ของกษั ต ริ ย์แ ละพระราชิ นี ซึ่ งในบริ เวณนั้ น จะมี โบสถ์
อัสสัมชัญ เป็ นโบสถ์ท่ สี าคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ สร้างโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียน ชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้าง
ในสมัย ค.ศ.1586 เพื่ อต้องการสร้างปื นใหญ่ท่ ีสุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน
น้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถื อเป็ น
สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชม
ระฆังใหญ่ท่ สี ุดของเครมลิน เรี ยกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่
ที่สุดในโลกเพื่อนาไปติดตัง้ บนหอระฆังแต่เนื่ องจากมีความผิดพลาดจึงทาให้ระฆังแตกออก
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิ ลล์ หรื อ เนิ นเขานกกระจอก ถ่ายรู ปด้านหน้า
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ท่ สี ุดของรัสเซีย ที่น่ ี จะเป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของ
กรุ งมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ทาการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พกั อาศัย 2 ตึก และตึกของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตัง้ อยูเ่ ป็ นจานวนมาก จากนั้นนาท่านชมการแสดง
ละครสัตว์ท่ ขี ้ นึ ชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คสั เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ท้ ่ ไี ม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายา
กรรมและมายากลอันน่าตื่ นตาตื่ นใจ
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

Dream Destinations Tour

วันที่สี่

สถานี รถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้-จัตุรสั แดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร์–
ห้างสรรพสินค้ากุม–ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชม สถานี
รถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่ง รถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะ
นอกจากจะมีส ถานี รถไฟใต้ดิ น ที่สวยที่สุ ด ในโลกแล้ว ยังมี ค วามลึ ก อีก
ต่างหาก รถไฟใต้ดินทาให้ผูค้ นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่า
บนถนนทั่วไปสถานี รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวด
ชาวต่า งชาติ ใ ห้เ ห็ นถึ ง ความยิ่ งใหญ่ต ลอดจนประวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น
ชาติ นิ ยมและวัฒ นธรรรมประเพณี อ ัน สวยงาม อัน เป็ นเสน่ ห์ดึ ง ดู ด ให้
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่ องจากการตกแต่งของแต่ละสถานี ท่ ตี า่ งกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่ องแก้ว หินแกรนิ ต
และหินอ่อน นาท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมื องซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระ
ท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวง
กุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู่ จัตุรสั แดง คาว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย 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 เวณจัตุรัส
แดงนาท่านถ่ายรู ปด้านหน้ามหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4
จอมโหด ศิ ล ปะเป็ น แบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่ อเป็ น
อนุ สรณ์มีชยั ชนะเหนื อพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสาหรับ
สวดมนต์ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิ กาซาวิเออร์ ตัง้ อยูบ่ นป้อมสปาส
สกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่ง
พรรคคอมมิ วนิ สต์นามาประดับไว้ล กั ษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุ
มากกว่ า ห้า งสรรพสิ น ค้า กุ ม สถาปั ต ยกรรมที่ เก่ า แก่ ข องเมื อง เป็ น
ห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม จาหน่ายสิ นค้าอุปโภค เสื้ อผ้า ของใช้ใน
ครัวเรื อน แบรนด์เนม เครื่ องสาอาง น้าหอม และสินค้าที่ระลึก มีรา้ นค้ามากกว่า 200 ร้าน จากนั้นนาคณะ ล่องเรือแม่น้า
มอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางสถานที่สาคัญอย่างสวยงามของเมื องหลวงมอสโคว์ **หากไม่สามารถล่องเรือ
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็ นชมโชว์บลั เล่ต ์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ**
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หา้
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
เช้า
บริ การอาหารเช้า (SET BOX) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ ถานี รถไฟ
…….…. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเพียง
4 ชัว่ โมงจากกรุ งมอสโคว์สูไ่ ปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม.
………. น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมื อง ซึ่งเป็ 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 บัน เมื องนี้ เป็ นที่ รู ้จั ก
กันอย่างแพร่หลายทัว่ โลกว่าเป็ นเมื องที่สวยงามและรุ ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดังราชินีแห่งยุโรปเหนื อ นาท่านถ่ายรู ป
Dream Destinations Tour

กลางวัน

คา่
วันที่หก
เช้า

กลางวัน

คา่

วันที่เจ็ด
เช้า

ด้านหน้าโบสถ์หยดเลือด สร้างขึ้นบนบริ เวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์ท่ ี 3 ทรงสร้างโบสถ์ข้ นึ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกั ษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุ งมอสโคว์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าชม พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเป็ นพระราชวังที่มีช่ ื อเสียงมากสร้างใน
สมัยของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิ กที่มีช่ ือเสียงชาวอิตาเลียนก่อสร้าง
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็ อกโคโคที่สร้างพระราชวังให้เ ป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ข องความยิ่ งใหญ่ของพระเจ้า ซาร์ และความรุ ่ ง โรจน์ ของ
จักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ ีใหญ่ท่ สี ุด
ของรัสเซียที่เปิ ดให้คนทั่วไปเข้าชมได้จัดแสดงสิ่ งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่า
เกือบ 3 ล้านชิ้น และเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ ใี หญ่ท่ สี ุดของประเทศอีกด้วย
บริ ก ารอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู่ท่ ีพัก  ณ PARK INN
HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ – ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิ โคลัส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทาง
สู่ พระราชวัง ปี เตอร์ฮอฟ ตัง้ อยู่ท างทิ ศ ใต้ ของอ่าวฟิ นแลนด์ ซึ่ ง
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราชด้วยสถาปัตยกรรมยุคทองตื่ น
ตากับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารและอลังการยิ่งภายในพระราชวัง
ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ แ์ ละสวนน้าพุอนั
ตระการตาอิสระให้ทา่ นเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชม ป้ อมปี เตอร์
แอนด์ปอล เป็ นสิ่ งก่อสร้างแรกสุดของเมื องเป็ นอนุ สรณ์ชยั ชนะสงครามเหนื อสวีเดน ด้วยศิลปะบารอก เพื่ อใช้เป็ นป้อม
ปราการป้องกันข้าศึกรุ กราน ส่วนตัววิหารปี เตอร์แอนด์ปอล เป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ ในอดีต
เป็ นสิ่งก่อสร้างที่สูงสุดของเมื องและห้ามสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ซึ่งภายในมีการประดับตกแต่งด้วยศิลปะบารอกอย่างสวยงาม
บริ การอาหารค่ า กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิ โคลัส และชม การแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย (Folk
Dance Show) ท่านจะได้สัมผัสกับเสียงดนตรี และการร้องเพลง พร้อมการเต้นระบาที่สนุ กสนานในแบบชนพื้นเมื องของ
รัสเซีย ช่วงพักครึ่ งการแสดง เชิญทุกท่านลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า นาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ
PARK INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
พระราชวังแคทเธอรีน– มหาวิหารเซนต์ไอแซค – Pulkovo Outlet Village
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนาทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นพระเจ้าซาร์ หรื อหมูบ่ า้ นปุชกิ้นสถานที่
ประทับและพักอาศัยของเจ้านายชัน้ สูง ไม่วา่ จะเป็ น “อเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น”
ยอดกวีเอกรัสเซีย นาท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีนซึ่งเป็ นพระราชวัง
ฤดูรอ้ นที่สวยงามแห่งหนึ่ งในรัสเซียมีหอ้ งต่างๆให้เข้าชมากมายแต่ละห้อง
นั้นจะมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามในศิลปะที่แตกต่างกันออกไป
(ในกรณี ท่ ไี ม่สามารถเข้าชมพระราชวังแคทเธอรี นได้ทางบริ ษทั ฯขอนาท่าน
ชม พระราชวังพาฟลอฟส์ ตัง้ อยูส่ วนขนาดใหญ่ซ่ ึงสร้างโดพระราชินีแคท
เธอรี นมหาราช เพื่อให้กบั พระราชบุตรพอล โดยใช้ชา่ งที่พระองค์ทรงโปรด
ที่สุดคือ Charles Cameron เป็ นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ตอ่ มาพระเจ้าพอลทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนที่
พระองค์โปรดปรานเนื่ องจากพระองค์ตอ้ งการศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกว่าอิตาลีทาให้คาเมอร์รอนงอนไปพักใหญ่และกลับมา
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กลางวัน

คา่
23.45 น.
วันที่แปด
06.55 น.
09.30 น.
18.40 น.

ทางานต่อหลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ 1ี ขึ้นครองราชย์ทรงเสด็จมาพานักที่พระราชวังนี้ ตัวพระราชวังประดับด้วยของเก่า
ดัง้ เดิมที่ถูกเก็บให้รอดพ้นจากกทาลายเมื่ อคราวสงครามโลก)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค ได้ช่ ือว่าเป็ นมหาวิหาร
ที่สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่ทาการรัฐบาลกรุ งวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีขนาดใหญ่เป็ นที่ 3 รองจากมหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์ ที่กรุ งโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล ที่กรุ งลอนดอน หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Pulkovo Outlet Village
แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าดัง มากมายกว่า 40 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วยสิ นค้าชัน้ นาต่างๆ
มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดิ น ทางสู่ สนามบิ น ดู ไ บ ประเทศสหรั ฐอาหรั บ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 176
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู่ 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
ราคา

กาหนดการเดินทาง

4-11 ธ.ค. 2562

52,900

25 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563
26 ธ.ค.2562 – 2 ม.ค. 2563

64,900

มกราคม

24-31 ม.ค. 2563

52,900

กุมภาพันธ์

7-14 ก.พ. / 28 ก.พ. – 6 มี.ค.2563

52,900

มีนาคม

6-13 / 13-20 / 20-27 มี.ค. 2563

52,900

ธันวาคม

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่มีตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

Dream Destinations Tour

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ไี ม่สามารถเข้าพักที่เมื อง
นั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า 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
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น 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) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่า ยที่
เกิดขึ้น
ชื่อธนาคาร
สาขา
ประเภท
ธนาคารกรุ งเทพ
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์

เลขที่บญ
ั ชี
ชื่อบัญชี
877-7-31971-9
นายราเมศร์ เสื อยงค์
407-989482-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
670-1-23301-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
026-8-69526-5
นายราเมศร์ เสื อยงค์
986-0-65322-4
นายราเมศร์ เสื อยงค์

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
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2.
3.
4.
5.
6.

ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี เ จ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ สี ูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้อง
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น และอานาจ
ในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับ อากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน ( TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
7. กรณี ผูเ้ ดินทางดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง
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