WONDERFUL EUROPE
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
[นั่งรถไฟความเร็วสู ง Sapsan มอสโคว์ – เซนปี เตอร์ เบิร์ก]

ราคาเริ่ มต้น

52,900.บาท/ท่าน

กาหนดการเดินทาง : เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 (เทศกาลปี ใหม่ )

❖ ฝากรอยเท้ าที่จัตุรัสแดง เก็บภาพเป็ นที่ระลึกกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวิหารเซนต์ บาซิล
❖ ลัดเลาะรอบรั้วพระราชวังเครมลิน, ชมพิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่พพิ ธิ ภัณฑ์ ที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย
❖ เปลีย่ นบรรยากาศ นั่งรถไฟด่วน SAPSAN จากมอสโคว์สู่ เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก ตามรอยประวัติศาสตร์ เมืองแห่ งราชินียุโรป
เหนือ
❖ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ หรือปี เตอร์ ฮอฟ ที่งดงามโดดเด่นในด้านความงดงามของสถาปัตยกรรมและสวนน้าพุที่
ยิ่งใหญ่
❖ สารวจงานศิลปะและวัตถุโบราณอันน่ าทึ่งในห้ องจัดแสดงของพิพธิ ภัณฑ์เฮอร์ มเิ ทจและพระราชวังฤดูหนาว กว่า 400 ห้ อง
ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลา้ ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
❖ พิเศษทานอาหารพืน้ เมืองในพระราชวังนิโคลัส พร้ อมชมโชว์ ระบาฟลามิงโก ศิลปะระบาสเปน หนึ่งในการแสดงที่ขนึ้ ชื่อลือ
ชาไปทั่วโลกทั้งท่ วงท่ าการร่ ายราประกอบเสียงดนตรีที่เร้ าใจสนุกสนาน

❖ ชมการแสดงละครสั ตว์ เป็ นการแสดงของสั ตว์ แสนรู้ ที่ ไม่ ควรพลาด // ช้ อปปิ้ งที่ถนนอารบัต ย่ านการค้ าชื่อดัง
ของมอสโคว์

วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.15 น.
04.45 น.
09.40 น.
13.50 น.

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน
เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
สนามบินสุ วรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ – อารบัท
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรั บเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 (บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซี ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านชม
มหาวิหารเซนต์ ซ าเวียร์ ซึ่ งเป็ นวิหารโดมทองที่ ใหญ่ที่สุดในรั สเซี ย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ ามอสโคว์ รอบๆ
วิหารจะมี ภาพหล่อโลหะเป็ นรู ปนักรบโบราณกับกษัตริ ยท์ ี่ สวยงามและเหมื อนจริ ง จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ถนน
อารบัท เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็ นถนนศิลปิ นและแหล่งพบปะของผูค้ นในเมือง เป็ นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวม
วัยรุ่ น ร้านค้าจาหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปิ นมานั่งวาดรู ป ทั้งรู ปเหมือน ภาพขาว-ดา ภาพสี
ต่างๆ และ รู ปล้อเลียน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ ที่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
พระราชวังเครมลิน – พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่ – โบสถ์ อัสสั มชัญ – ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ – หอระฆังพระเจ้ าอีวาน –
สแปร์ โร่ ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์ คัส
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์ รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยูบ่ นเนินสู งถึง 40
เมตร ริ มแม่น้ ามอสโก ชม พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซี ย ซึ่ งเป็ นที่เก็บสมบัติล้ าค่าของ
กษัตริ ยร์ ัสเซี ย ทั้งเครื่ องประดับที่ทาด้วยเพชร ทองคา อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริ ยส์ มัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของ
กษัตริ ยแ์ ละพระราชิ นี ชม โบสถ์ อัสสั มชัญ เป็ นโบสถ์ที่สาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ สร้างโดยสถาปนิ กชาวอิตา
เลียน ชม ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิง
เลย ทาด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุ น น้ าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจ้ าอี
วาน มี ความสู ง 81 เมตร ถื อเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ สูงที่ สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่ งใดๆ สู งเกินหอ
ระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรี ยกว่า ระฆังพระเจ้ าซาร์ สร้างในสมัยพระนาง
แอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนาไปติดตั้งบนหอระฆังแต่เนื่ องจากมีความผิดพลาดจึงทา
ให้ระฆังแตกออก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สแปร์ โร่ ฮิลล์ หรื อ เนิ นเขานกกระจอก ถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยที่
เก่าแก่ที่สุดของรัสเซี ย ที่นี่จะเป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัย
ของสตาลิน คือ ตึกที่ทาการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พกั อาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ ยงั มีแผง

ค่า
วันที่สี่
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

ลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็ นจานวนมาก ชมการแสดงละครสัตว์ที่ข้ ึนชื่อของรัสเซี ย รัสเซี่ยนเซอร์ คัส เป็ น
การแสดงของสัตว์แสนรู ้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ ที่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สถานีรถไฟใต้ ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิ กาซาวิเออร์ – ห้ างสรรพสิ นค้ า
กุม – ล่องเรือแม่ น้ามอสโคว์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนัง่ รถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานี รถไฟใต้
ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทาให้ผคู ้ นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่า
บนถนนทัว่ ไปสถานี รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ชาวรัสเซี ยสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจน
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณี อนั สวยงาม อันเป็ นเสน่ ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม
เนื่ องจากการตกแต่งของแต่ละสถานี ที่ต่างกันด้วยประติ มากรรม โคมไฟระย้า เครื่ องแก้ว หิ นแกรนิ ต และหิ นอ่อน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสิ นค้าพื้นเมืองซึ่ งท่านจะได้พบกับสิ นค้าของที่ ระลึกมากมาย
อิสระท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ กล่อง
ไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสิ นค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง คาว่าสี แดงในความหมายรัสเซี ย คือ สิ่ งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้ เป็ นลานกว้าง เป็ นเวทีของ
เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ของรัสเซี ย ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัส
แดงสร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และ
วันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริ เวณจัตุรัสแดง นาท่านถ่ายรู ดา้ นหน้า มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร้างในสมัยพระ
เจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็ น แบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็ นอนุสรณ์มีชยั ชนะเหนื อพวก
ตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสาหรับ สวดมนต์ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิ กาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บน
ป้ อมสปาสสกายา สู ง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ ทามาจากทับทิ มหนั ก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิวนิ สต์นามา
ประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ ของเมือง
เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม จาหน่ายสิ นค้าอุปโภค เสื้ อผ้า ของใช้ในครัวเรื อน แบรนด์เนม เครื่ องสาอาง
น้ าหอม และสิ นค้าที่ระลึก มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน จากนั้นนาคณะ ล่องเรือแม่ น้ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามค่าคืน
ของเมื องหลวงมอสโคว์ ที่ มีการตกแต่งไฟ ตามอาคาร สถานที่ สาคัญอย่างสวยงาม **ตั้งแต่เดื อนธันวาคม เข้าสู่ ฤดู
หนาว หากไม่สามารถล่องเรื อได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรื อเป็ นชมโชว์บลั เล่ต์
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ**
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ ที่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
มอสโคว์ – เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – โบสถ์ หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
รับประทานอาหารเช้ า (SET BOX)

ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟมอสโคว์
…….…. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก โดยรถไฟด่ วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุ ดจากเยอรมัน ใช้เวลาเพียง 4
ชัว่ โมงจากกรุ งมอสโคว์สู่ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม.
………. น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง ซึ่ งเป็ นจุดศูนย์กลางความเจริ ญที่เก่าแก่ที่สุด
ได้รับการขนานนามว่าหน้าต่างของยุโรป เนื่ องจากเป็ นหนึ่ งในเมืองที่แสนสวยงาม มีความเจริ ญทางด้านวัฒนธรรม
เป็ นศู น ย์ก ลางทางตรรกศาสตร์ ประดุ จ เพชรน้ าเอกของทวี ป ยุ โ รปทางตอนเหนื อ ปั จ จุ บ ัน เมื อ งนี้ เป็ นที่ รู้ จั ก
กันอย่างแพร่ หลายทัว่ โลกว่าเป็ นเมืองที่สวยงามและรุ่ มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดังราชินีแห่ งยุโรปเหนื อ นาท่านถ่าย
รู ปด้านหน้า โบสถ์ หยดเลือด สร้างขึ้นบนบริ เวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ข้ นึ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกั ษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุ งมอส
โคว์
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นาท่านชม พระราชวังฤดูหนาว ซึ่ งเป็ นพระราชวังที่มีชื่อเสี ยงมากสร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิ กที่มี
ชื่ อเสี ยงชาวอิตาเลียนก่ อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบารอกและร็ อกโคโคที่ สร้างพระราชวังให้เป็ นสัญลักษณ์ ของ
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์ และความรุ่ งโรจน์ของจักรวรรดิรัสเซี ย ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
ใหญ่ที่สุดของรัสเซียที่เปิ ดให้คนทัว่ ไปเข้าชมได้จดั แสดงสิ่ งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าเกือบ 3 ล้านชิ้น และเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ ที่พกั ณ PARK INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่หก
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้ อมการแสดงพืน้ เมือง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปี เตอร์ ฮอฟ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอ่าวฟิ นแลนด์ ชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ซึ่ งสร้าง
ขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราชด้วยสถาปั ตยกรรมยุค ทองตื่ นตากับประติ มากรรมที่ วิจิตรพิสดารและอลังการยิ่ง
ภายในพระราชวังส่ วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ าพุอนั ตระการตาอิสระให้ท่านเก็บภาพ
ประทับใจไว้เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นาท่านชม ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอล เป็ นสิ่ งก่อสร้างแรกสุ ดของเมืองเป็ นอนุสรณ์ชยั ชนะสงครามเหนื อสวีเดน ด้วยศิลปะ
บารอก เพื่อใช้เป็ นป้ อมปราการป้ องกันข้าศึกรุ กราน ส่ วนตัววิหารปี เตอร์แอนด์ปอล เป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมา
นอฟทุกพระองค์ ในอดีตเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงสุ ดของเมืองและห้ามสิ่ งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในตกแต่งด้วยศิลปะบารอก
ค่า
รั บประทานอาหารค่า กาล่ าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิโคลัส เพื่อชม การแสดงพื้นเมืองของชาวรั สเซี ย ท่านจะได้
สัมผัสกับเสี ยงดนตรี และการร้องเพลง พร้อมการเต้นระบาที่สนุกสนานในแบบชนพื้นเมืองของรัสเซี ย ช่วงพักครึ่ งการ
แสดง เชิญทุกท่ านลิม้ รสไข่ ปลาคาร์ เวียร์ พร้ อมจิบแชมเปญและว้ อดก้า
นาท่ านสู่ ที่พกั ณ PARK INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
23.55 น.
วันที่แปด
06.55 น.
09.40 น.
18.55 น.

พระราชวังแคทเธอรีน – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – Pulkovo Outlet Village
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพระเจ้ าซาร์ หรื อหมู่บา้ นปุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้านายชั้นสู ง ไม่ว่าจะ
เป็ น “อเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น” ยอดกวีเอกรัสเซี ย นาท่านชม พระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามแห่ งหนึ่ งในรัสเซี ย มีห้อง
ต่างๆ ให้ชมนับร้อย แต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอาพัน (แอมเบอร์ รูม) เป็ นสุ ดยอดงานศิลป์ ยุคศตวรรษที่ 18 อัน
ประมาณค่ามิได้ที่ช่างเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริ ยฟ์ รี ดริ ชที่ 1 แห่ งปรัสเซี ย ประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาด
ใหญ่หกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอาพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณี มีค่าจากอิตาลี ห้องอาพันถูก
สร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา ปัจจุบนั ราคาประเมินคร่ าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์ (ในกรณี ที่ไม่สามารถเข้าชม
พระราชวังแคทเธอรี นได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอนาท่านชม พระราชวังพาฟลอฟส์ ตั้งอยูส่ วนขนาดใหญ่ซ่ ึงสร้างโดพระราชินี
แคทเธอรี นมหาราช เพื่อ ให้กบั พระราชบุตรพอล โดยใช้ช่างที่ พระองค์ทรงโปรดที่สุดคือ Charles Cameron เป็ นคน
ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจ้าพอล ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนที่พระองค์โปรดปรานเนื่ องจาก
พระองค์ตอ้ งการศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกว่าอิตาลี ทาให้คาเมอร์ รอนงอนไปพักใหญ่และกลับมาทางานต่อหลังจากพระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่1ขึ้นครองราชย์ทรงเสด็จมาพานักที่พระราชวังนี้ ตวั พระราชวังประดับด้วยของเก่าดั้งเดิมที่ถูกเก็บให้
รอดพ้นจากกทาลายเมื่อคราวสงครามโลก)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ ไอแซค ได้ชื่อว่าเป็ นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่ทาการรัฐบาลกรุ ง
วอชิ งตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีขนาดใหญ่เป็ นที่ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่กรุ งโรม และมหาวิหารเซนต์
ปอล ที่กรุ งลอนดอน หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Pulkovo Outlet Village แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าดังมากมายกว่า
40 ร้ าน สั มผัส ประสบการณ์ การช้อปปิ้ ง ที่ ครบครั นด้วยสิ น ค้าชั้นน าต่ างๆ มากมาย เช่ น ADIDAS BOSS FURLA
GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนครเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
ออกเดิ นทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 176 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***************************************

ข้อควรทราบ :
❖ กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์
แล้วทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
❖ ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
❖ ร้านค้าในยุโรปส่ วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิ ทธิ์ การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณี ที่เมื องนั้นมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ

กาหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่าน

เด็ก (อายุไม่ เกิน 12 ปี )
ไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

26 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562
9-16 ส.ค. 2562
4-11 ก.ย. 2562
18-25 ก.ย. 2562
27 ก.ย.- 4 ต.ค. 2562
9-16 ต.ค. 2562
11-18 ต.ค. 2562
15-22 ต.ค. 2562
16-23 ต.ค. 2562
19-26 ต.ค. 2562
22-29 ต.ค. 2562
15-22 พ.ย. 2562
29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562
4-11 ธ.ค. 2562
25 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2562
26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2562
28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 2562

54,900.54,900.54,900.54,900.54,900.57,900.57,900.57,900.57,900.57,900.57,900.52,900.52,900.52,900.64,900.64,900.64,900.-

52,900.52,900.52,900.52,900.52,900.55,900.55,900.55,900.55,900.55,900.55,900.50,900.50,900.50,900.62,900.62,900.62,900.-

10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.-

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณี ที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมือง
นั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าตัว๋ รถไฟเดินทางระหว่างมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถท้ องถิ่น ท่ านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่ านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
2. ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่ านที่ ต้อ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ) เพื่ อมายื่น วีซ่ าหรื อวัน เดิ นทาง ให้ ท่ านติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจาทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
6. กรณี เจ็บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ น ทางได้ จะต้องมี ใบรั บ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็ บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ที่ผเู ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย
สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณี
ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั จะถือ ว่าท่าน
รับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5. สาหรับที่นงั่ LONG LEG หรื อที่นั่งบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้อง
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่ นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจ
ในการให้ที่นงั่ LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่ พกั ในยุโรปส่ วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่ มีอ ากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

