
 

  

 

 

 

  

        

 

 

 
 

 



 

  

 

 

วนัแรก      สนามบินสวุรรณภูมิ  
22.�� น.  �คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชั%น & ประตู ( แถว T 

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที� คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 
วนัที1สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– อารบทั 
01.15 น. �ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที� ยวบินที�  EK 385 

(�บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� อง) 
04.45 น.  �เดินทางถึง เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี� ยนเครื� อง 
09.40 น.  �เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที� ยวบินที�  EK 133 (�บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� องบิน) 
13.50 น.  �เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพนัธรัฐรัสเซีย ผา่น

พิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นถา่ยรูป มหาวิหารเซนตซ์า
เวียร ์ซึ� งเป็นวิหารโดมทองที� ใหญที่� สุดในรัสเซีย ตั3งอยูใ่จกลางเมืองติดกบั
แม่นํ3ามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบั
กษัตริยที์� สวยงามและเหมือนจริง จากนั3นนําทา่นเดินทางสู่ ถนนอารบทั 
เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง 
เป็นทั3งยา่นการคา้และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 
ของที� ระลึกตา่งๆ มีศิลปินมานั�งวาดรูป ทั3งรูปเหมือน ภาพขาว-ดาํ ภาพสีตา่งๆ และ รูปลอ้เลียน 

คํ 1า �บริการอาหารคํ� า ณ ภตัตาคาร จากนั3นนําทา่นเดินทางเขา้สู่ที� พกั� ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบั
เดียวกนั 

วนัที1สาม พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์1 -  โบสถอ์สัสมัชญั - ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- หอระฆงัพระเจา้อี
วาน  สแปรโ์ร่ฮิลล ์- รสัเซี1ยนเซอรค์สั                     

เชา้  �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นํา
ท่าน เข ้า ชม  พระราชวัง เครม ลิน  จุ ดกํา เ นิ ด แห่ ง
ประวติัศาสตร์รัสเซียที� มีอายุยาวนานกวา่ 9:; ปี ตั3งอยูบ่น
เนินสูงถึง <; เมตร ริมแมนํ่3ามอสโก ชม พิพิธภณัฑอ์าร์
เมอรรี์1เป็นพิพิธภณัฑที์� เกา่แกที่� สุดของรัสเซีย ซึ� งเป็นที� เก็บ
สมบติัลํ3าคา่ของกษัตริยร์ัสเซีย ทั3งเครื� องประดบัที� ทาํดว้ย
เพชร ทองคาํ อุปกรณก์ารสูร้บของกษัตริยส์มยัโบราณ ชุด
ฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละพระราชินี ซึ� งในบริเวณนั3นจะ
มี โบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถที์� สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที�
สาํคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.@:9A เพื� อตอ้งการสรา้งปืนใหญ่
ที� สุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ทาํดว้ยบรอนซ ์และมีลูกกระสุน นํ3าหนักลูกละประมาณ @ ตนั นับวา่เป็นของ
สะสมในยุคนั3น ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มีความสูง 9@ เมตร ถือเป็นสิ� งกอ่สรา้งที� สูงที� สุดในยุคนั3น และไดอ้อก
กฎหมายหา้มกอ่สรา้งสิ� งใดๆ สูงเกินหอระฆงันี3  ภายในหอระฆงัมีระฆงั E@ ใบ ชมระฆงัใหญที่� สุดของเครมลิน เรียกวา่ 



 

  

 

 

ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยัพระนางแอนนาที� ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญที่� สุดในโลกเพื� อนําไปติดตั3งบนหอระฆงั
แตเ่นื� องจากมีความผิดพลาดจึงทาํใหร้ะฆงัแตกออก  

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสู ่สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก ถา่ยรูปดา้นหนา้ 
มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซึ� งเป็นมหาวิทยาลยัที� เกา่แกที่� สุดของรัสเซีย ที� นี� จะเป็นจุดชมวิวที� สามารถมองเห็นทศันียภาพของ
กรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง F ตึกที� สรา้งในสมยัของสตาลิน คือ ตึกที� ทาํการของรัฐบาล E ตึก ตึกที� พกัอาศยั E ตึก และตึก
ของมหาวิทยาลยัมอสโคว ์นอกจากนี3 ยงัมีแผงลอยขายของที� ระลึกในราคาถูกตั3งอยูเ่ป็นจาํนวนมาก จากนั3นนําทา่นชมการ
แสดงละครสตัวที์� ขึ3นชื� อของรัสเซีย รสัเซี1ยนเซอรค์สั เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูที้� ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการ
แสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าตื� นตาตื� นใจ 

คํ 1า �บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูที่� พกั � ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  
วนัที1สี1 สถานีรถไฟใตดิ้น–ตลาดอิสมายลอฟกี%-จตัุรสัแดง–มหาวิหารเซนตบ์าซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร–์

หา้งสรรพสินคา้กมุ–ล่องเรือแม่นํ%ามอสโคว ์
เชา้  �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่น

ชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั�ง รถไฟ
ใตดิ้นดูสกัครั3งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดิ้นที� สวยที� สุด
ในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตดิ้นทาํใหผู้ค้น
สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทั�วไป
สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นสิ� งกอ่สรา้งที� ชาวรัสเซียสามารถอวด
ชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความยิ� งใหญต่ลอดจนประวติัศาสตร์
ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนั
เป็นเสน่หดึ์งดูดใหนั้กทอ่งเที� ยวมาเยี� ยมชมเนื� องจากการตกแตง่
ของแตล่ะสถานีที� ตา่งกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เครื� องแกว้ หินแกรนิต และหินออ่น นําทา่นสู ่ตลาดอิสมา
ยลอฟกี%  ตลาดขายสินคา้พื3 นเมืองซึ� งทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้ของที� ระลึกมากมาย อิสระทา่นเลือกซื3 อสินคา้ตามอธัยาศยั 
อาทิเชน่ ตุก๊ตามาทรอชกา้(แมลู่กดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของ
ที� ระลึกอื� นๆ อีกมากมาย 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสู ่จตัุรสัแดง คาํ
วา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ� งสวยงาม จตุัรัสแดงนี3 เป็นลานกวา้ง 
เป็นเวทีของเหตุการณส์าํคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงาน
เฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยั
คริสตศ์ตวรรษที�  @F ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลสาํคญัๆ เชน่ วนัปี
ใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั3งที�  E ภายในบริเวณ
จตุัรัสแดงนําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสมยั
พระเจา้อีวานที�  < จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ย
ยอดโดม J ยอด เพื� อเป็นอนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) 
อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งสาํหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษที�  @: หอ



 

  

 

 

นาฬิกาซาวิเออร ์ต ั3งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา สูง AF เมตร บนยอดมีดาวแดง : แฉก ที� ทาํมาจากทบัทิมหนัก E; ตนั ซึ� ง
พรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับไวล้ ักษณะคลา้ยหอบิK กเบนที� ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า ห้างสรรพสินคา้กุม 
สถาปัตยกรรมที� เกา่แกข่องเมือง เป็นหา้งสรรพสินคา้ที� ใหญโ่ตและสวยงาม จาํหน่ายสินคา้อุปโภค เสื3 อผา้ ของใชใ้น
ครัวเรือน แบรนดเ์นม เครื� องสาํอาง นํ3าหอม และสินคา้ที� ระลึก มีรา้นคา้มากกวา่ E;; รา้น จากนั3นนําคณะ ล่องเรือ
แม่นํ%ามอสโคว ์สมัผสับรรยากาศสองขา้งทางสถานที� สาํคญัอยา่งสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว ์**หากไม่สามารถ
ล่องเรือได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิUเปลี1ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบ** 

คํ 1า �บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูที่� พกั� ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  
วนัที1หา้  มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – โบสถห์ยดเลือด - พระราชวงัฤดหูนาว 
เชา้  �บริการอาหารเชา้ (SET BOX) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ 
…….…. น. �ออกเดินทางสู ่นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหมล่า่สุดจากเยอรมนั ใชเ้วลาเพียง    

< ชั�วโมงจากกรุงมอสโควสู์ไ่ปเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ระยะทางประมาณ 9;; กม. 
 ………. น. �เดินทางถึง เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ จากนั3นนําทา่นเดินทางเขา้สูต่วัเมือง ซึ� งเป็นจุดศูนยก์ลางความเจริญที� เกา่แก่

ที� สุด ไดร้ับการขนานนามวา่หนา้ตา่งของยุโรป เนื� องจากเป็นหนึ� งในเมืองที� แสนสวยงาม มีความเจริญทางดา้นวฒันธรรม 
เป็นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรนํ3 าเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุบ ันเมืองนี3 เ ป็นที� รู ้จ ัก                    
กนัอยา่งแพร่หลายทั�วโลกวา่เป็นเมืองที� สวยงามและรุ่มรวยดว้ยศิลปวฒันธรรมดุจดงัราชินีแหง่ยุโรปเหนือ นําทา่นถา่ยรูป
ดา้นหนา้โบสถห์ยดเลือด สรา้งขึ3นบนบริเวณที� พระเจา้อเล็กซานเดอร์ที�  E ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซาน
เดอรที์�  L ทรงสรา้งโบสถขึ์3นเพื� อเป็นอนุสรณแ์ดพ่ระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลที� กรุงมอสโคว ์

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้ชม พระราชวงั
ฤดหูนาว ซึ� งเป็นพระราชวงัที� มีชื� อเสียงมากสรา้งในสมยัของพระนาง
อลิซาเบธ โดยสถาปนิกที� มีชื� อเสียงชาวอิตาเลียนก่อสร้างดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโคที� สรา้งพระราชวงัใหเ้ป็น
สญัลกัษณข์องความยิ� งใหญข่องพระเจา้ซาร์ และความรุ่งโรจน์ของ
จกัรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์ซึ� งเป็นพิพิธภณัฑที์� ใหญ่
ที� สุดของรัสเซียที� เปิดใหค้นทั�วไปเขา้ชมไดจ้ดัแสดงสิ� งของตา่งๆ ที�
ทรงคุณคา่เกือบ L ลา้นชิ3น และเป็นพิพิธภณัฑที์� ใหญที่� สุดของประเทศอีกดว้ย 

คํ 1า �บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูที่� พกั� ณ PARK INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที1หก พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – กาล่าดินเนอร ์ พรอ้มการแสดงพื%นเมือง ณ พระราชวงันิ

โคลสั 



 

  

 

 

เชา้  �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู่ 
พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ ต ั3งอยูท่างทิศใต ้ของอา่วฟินแลนด ์ซึ� งสรา้งขึ3นใน
สมัยพระเจ า้ ปี เตอร์มหาราชด ้วยสถาปัตยกรรมยุคทองตื� นตากับ
ประติมากรรมที� วิจิตรพิสดารและอลงัการยิ� งภายในพระราชวงัสว่นภายนอก
ก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนนํ3าพุอนัตระการตาอิสระใหท้า่น
เก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นที� ระลึกตามอธัยาศยั 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นชม ป้อมปีเตอรแ์อนด์
ปอล เป็นสิ� งกอ่สรา้งแรกสุดของเมืองเป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะบารอก เพื� อใชเ้ป็นป้อมปราการ
ป้องกนัขา้ศึกรุกราน สว่นตวัวิหารปีเตอรแ์อนดป์อล เป็นที� เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองค ์ในอดีตเป็น
สิ� งกอ่สรา้งที� สูงสุดของเมืองและหา้มสิ� งกอ่สรา้งใดสูงกวา่ ซึ� งภายในมีการประดบัตกแตง่ดว้ยศิลปะบารอกอยา่งสวยงาม 

คํ 1า �บริการอาหารคํ�า กาล่าดินเนอร ์ภายในพระราชวงันิโคลสั และชม การแสดงพื%นเมืองของชาวรสัเซีย (Folk 
Dance Show) ทา่นจะไดส้มัผสักบัเสียงดนตรีและการรอ้งเพลง พรอ้มการเตน้ระบาํที� สนุกสนานในแบบชนพื3 นเมืองของ
รัสเซีย ชว่งพกัครึ� งการแสดง เชิญทุกท่านลิ%มรสไข่ปลาคารเ์วียร ์พรอ้มจิบแชมเปญและวอ้ดกา้ นําทา่นสูที่� พกั� 
ณ PARK INN HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที1เจ็ด  พระราชวงัแคทเธอรีน– มหาวิหารเซนตไ์อแซค – Pulkovo Outlet Village 
เชา้  �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทุกทา่นเดินทางสู ่ หมู่บา้นพระเจา้ซาร ์ หรือหมูบ่า้นปุชกิ3น  

สถานที� ประทบัและพกัอาศยัของเจา้นายชั3นสูง ไมว่า่จะเป็น “อเล็กซาน
เดอร ์ ปุชกิ3น” ยอดกวีเอกรัสเซีย นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน 
ซึ� งเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นที� สวยงามแหง่หนึ� งในรัสเซีย มีหอ้งตา่งๆ ใหเ้ขา้
ชมมากมาย แตล่ะหอ้งนั3นจะมีการประดบัตกแตง่อยา่งสวยงามในศิลปะที�
แตกตา่งกนัออกไป (ในกรณีที� ไมส่ามารถเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีนได ้
ทางบริษทัฯ ขอนําทา่นชม พระราชวงัพาฟลอฟส ์ต ั3งอยูส่วนขนาดใหญ่
ซึ� งสรา้งโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื� อใหก้บัพระราชบุตรพอล โดย
ใชช้า่งที� พระองคท์รงโปรดที� สุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการกอ่สรา้ง แตต่อ่มาพระเจา้พอล ทรง
ใหB้rennaชา่งอิตาเลียนที� พระองคโ์ปรดปรานเนื� องจากพระองคต์อ้งการศิลปะแบบฝรั�งเศสมากกวา่อิตาลี ทาํใหค้าเมอร์
รอนงอนไปพกัใหญแ่ละกลบัมาทาํงานตอ่หลงัจากพระเจา้อเล็กซานเดอรที์� @ขึ3นครองราชยท์รงเสด็จมาพาํนักที� พระราชวงั
นี3 ตวัพระราชวงัประดบัดว้ยของเกา่ดั3งเดิมที� ถูกเก็บใหร้อดพน้จากกทาํลายเมื� อคราวสงครามโลก) 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั3นนําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเซนตไ์อแซค ไดชื้� อวา่เป็นมหา
วิหารที� สวยงามที� สุด ตน้แบบของที� ทาํการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญเ่ป็นที�  L รองจากมหา
วิหารเซนตปี์เตอร์ ที� กรุงโรม และมหาวิหารเซนตป์อล ที� กรุงลอนดอน หลงัจากนั3นนําทา่นเดินทางสู ่ Pulkovo Outlet 
Village แหลง่ชอ้ปปิ3 งที� รวมรา้นคา้ดงัมากมายกวา่ 40 รา้น สมัผสัประสบการณก์ารชอ้ปปิ3 ง ที� ครบครันดว้ยสินคา้ชั3นนํา
ต่างๆ มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO 
ฯลฯ   

คํ 1า �บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 



 

  

 

 

23.n5 น.  �ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที� ยวบินที�  EK 176 
(�บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� อง) 

วนัที1แปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 
06.55 น.  �เดินทางถึง สนามบินดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี� ยนเครื� อง 
09.40 น.  �เดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที� ยวบินที�  EK rst (�บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� อง) 
18.55 น.   �เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

******************************* 

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี� ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ทั3งนี3 ขึ3นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที� ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บริการ 

 
  

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเมื1อท่านทําการซื%อโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเงื1อนไขต่างๆของบริษทั 
อตัรานี% รวม 
� คา่ตัtวเครื� องบินชั3นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

กาํหนดการเดินทาง 
 

ราคา 
เด็ก 

อายุตํ 1ากว่า v ปี  
ไม่ใช่เตียง 

 
พกัเดี1ยว 

เมษายน 

3-10 /27 เม.ย. – 4 พ.ค. 
2562  

57,900 55,900 10,000 

7-14 / 8-15 / 9-16 / 10-
17 /  

12-19 เมษายน 2562 

64,900 62,900 10,000 

พฤษภาคม 
1-8 / 15-22 / 22-29 / 
28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2562 

57,900 55,900 10,000 



 

  

 

 

� คา่ที� พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ E-L ทา่น) ตามที� ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิv ในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที� ไมส่ามารถเขา้
พกัที� เมืองนั3นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

� คา่ตัtวรถไฟเดินทางระหวา่งมอสโคว-์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
� คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที� ยวตามที� ระบุในรายการ 
� คา่เขา้ชมสถานที�  และคา่ธรรมเนียมตามที� ระบุในรายการ 
� คา่อาหารตามที� ระบุในรายการ 
� คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,;;;,;;;/:;;,000 บาท (เงื� อนไขตามกรมธรรม)์ 
� หวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณนํ์าเที� ยวและมคัคุเทศกท์อ้งถิ� นคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัรานี% ไม่รวม 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ1ม s% ภาษีหกั ณ ที1จ่าย r% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
� คา่นํ3าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้L; กิโลกรัมตอ่/ทา่น 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เครื� องดื� มในหอ้งพกั 
� ค่าทิปไกดท์อ้งถิ1นและคนขบัรถทอ้งถิ1น ท่านละ n ยูเอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (r� ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 
�       ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
เงื1อนไขในการจองทวัร ์
1. สาํหรับการจอง กรณุาชําระเงินมดัจาํท่านละ t�,��� บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน L วนั)  
2. ชาํระยอดสว่นที� เหลือทั3งหมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ E; วนั   
3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นที� ตอ้งการออกตัtวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพื� อมายื� นวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที�  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั3ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธิv ไมร่ับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยที� เกิดขึ3น 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง <: วนัขึ3นไป คืนมดัจาํท ั3งหมด 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง L;-<< วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบื3 องตน้ :,;;; บาท 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง E:-EJ วนั เก็บเงินมดัจาํท ั3งหมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง @:-E< วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย :;% ของราคาคา่ทวัรท์ ั3งหมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ @< วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย @;;% ของราคาคา่ทวัรท์ ั3งหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิv เรียกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยตามที� เกิดขึ3นจริง   
 

หมายเหต ุ
1. บริษทัขอสงวนสิทธิv ยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที� ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที� เกิดขึ3นตามจริง 



 

  

 

 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิv ที� จะเปลี� ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื� อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  
ในกรณีที� สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที� นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็น
ตน้ 

3. เนื� องจากรายการทวัรนี์3 เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิv การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิv ไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เมื� อทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั3งหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  
จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงื� อนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที� ไดร้ะบุไวโ้ดยทั3งหมด 

5. สาํหรับที� นั�ง LONG LEG หรือที� นั�งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที� มีคุณสมบติัตามที� สายการบินกาํหนด เชน่ ตอ้ง
สามารถสื� อสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอื้� นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
อาํนาจในการใหที้� นั�ง LONG LEG ขึ3นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที� สายการบินตอนเวลาที� เช็คอินเทา่นั3น 

6. โรงแรมที� พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เครื� องปรับอากาศเนื� องจากเป็นภูมิประเทศที� มีอากาศเย็น และหอ้งพกั L ทา่น  (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น E เตียง และ SOFA BED ซึ� งขึ3นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

 


