Discovery Russia 8 วัน
มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 8 วัน
จัตรุ สั แดง – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คสั
พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – กาล่าดินเนอร์

พิเศษ! นอนรถไฟชัน้ First Class ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
วันแรก
22.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิน้ ให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน

วันที่สอง
02.00 น.

สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK371 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซี ย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ออก
เดินทางสู่ มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ทีส่ ร้างขึน้ โดย “พระเจ้าซาร์อเล็ก
ซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839 และก็ดาเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปี สวยงามอลังการตัง้ แต่แรกเห็น ตัวอาคารสี
ขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผูเ้ ป็ นเจ้าหลังจากทีร่ สั เซีย
รอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรังเศสมาได้
่
จากนัน้ เดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะ
มากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้เห็นศิลปิ นพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและ
เลือกซือ้ และของทีร่ ะลึกหลากหลายแบบก็มใี ห้เช่นกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

06.00 น.
10.00 น.
14.20 น.

เย็น

วันที่สาม
เช้า

พระราชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อสั สัมชัญ – ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระ
เจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คสั
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิ น (Kremlin Palace) สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นสัญลักษณ์และเป็ น
หน้าเป็ นตาของรัสเซียมายาวนาน ทีส่ ร้างขึน้ ในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 3 ยิง่ ใหญ่และสวยงามอย่างทีส่ ุด
พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่งสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลาย
ยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจานวนห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้ อม
ปราการที่มคี วามยาวประมาณ 2,235 เมตรสาหรับสังเกตการณ์ ภายหลังปรับเปลี่ยนให้เป็ นที่ทาการของ
รัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิ ดเป็ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วให้คนทัวไปเข้
่
าชมได้ ทีบ่ ริเวณด้านนอกจะมี ปื นใหญ่พระเจ้า
ซาร์ ปื นใหญ่ทไ่ี ด้รบั การบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก ซึง่ สร้างขึน้ ในปี 1586 เพือ่ ข่ม
ขวัญศัตรูและเพื่อให้เป็ นปื นใหญ่ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัว
ปื นยาว 5.34 เมตร มีน้าหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกชื่อว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ อยูบ่ น
หอคอยพระเจ้าอีวานทีส่ งู 81 เมตร ระฆังใบนี้จงึ ถูกสร้างให้มขี นาดใหญ่มาก น้าหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่
ทีเ่ ห็นมุมหนึ่งมีชน้ิ ส่วนของระฆังแตกออกมา ซึง่ ก็มนี ้ าหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครม
ลินเราจะได้เห็น โบสถ์อสั สัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศักดิ ์สิทธิ ์ ด้วยการเป็ นสถานที่
จัดพิธรี าชาภิเษกของกษัตริยข์ องรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ ด้านนอกและ
ด้านใน ยิง่ ด้านในนัน้ มีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูด่ ว้ ย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาด
ทีจ่ ะเข้าชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดของมอสโคว์ ทีเ่ ก็บรวบรวมสมบัตลิ ้าค่า
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอัญมณี เครือ่ งประดับ อาวุธ และงานศิลปะชัน้ นามากมาย

เที่ยง

เย็น

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสู่จุดชมวิวเมืองทีส่ วยงามทีส่ ุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิ ลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนิ น
ฮิ ลส์ เนื่องจากเป็ นทาเลทีม่ องเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชดั เจนและเป็ นมุมทีเ่ ลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุด
นี้เป็ นทีต่ งั ้ ของบ้านพักส่วนตัว ปั จจุบนั นอกจากจะเปิ ดรับนักท่องเทีย่ วขึน้ มาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีต
แล้ว ยังเป็ นทีน่ ิยมในการใช้เป็ นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดง รัสเซี ยนเซอร์คสั ละครสัตว์ขน้ึ ชื่อของรัสเซีย ที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ
กายกรรมและมายากล ทีท่ งั ้ สนุกและตื่นตาเป็ นโชว์ทพ่ี ลาดไม่ได้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
สถานี รถไฟใต้ดิน – จัตรุ สั แดง – มหาวิ หารเซนต์บาซิ ล – หอนาฬิ หาซาวิ เออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จุดหมายแรกของวันนี้คือ สถานี รถไฟใต้ ดินแห่ งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่
ท่องเทีย่ ว แต่เมือ่ มาก็ตอ้ งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนังดู
่ ซกั ครัง้ แต่ก่อนเคยเป็ นสถานที่
หลบภัยจากกองกาลังทหารนาซีในช่วงสงครามครัง้ ที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดนิ ทัว่
มอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ สถานี คอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเด่น
ด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มภี าพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทวทั
ั ่ ง้ สถานี พร้อมขอบเพดาน
อาคารโค้งสวยงามทีอ่ ลังการยิง่ ใหญ่ดว้ ยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสา
หินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วมุ่งหน้าสู่ จัตุรสั แดง (Red Square) จัตุรสั ทีส่ วยงามทีส่ ุด
ในโลกเพราะสร้างด้วยการนาหินแกรนิตและหินอ่อนจานวนนับล้านชิน้ ตอกฝั งลงบนพืน้ ทัวจั
่ ตุรสั ทีม่ คี วาม
กว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทาให้กลายเป็ นจัตุรสั โมเสกทีย่ งิ่ ใหญ่อลังการมาก เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตร
ที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรสั แดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานที่สาคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิ กาซาวิ เออร์

เย็น

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน

(Savior Tower) ที่ตงั ้ อยู่บนป้ อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึน้ ไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบ
ด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซึง่ เป็ นทับทิมน้ าหนักถึง 20 ตัน มี วิ หารเซนต์บาซิ ล (St.
Basil's Cathedral) ก็ถอื ว่ายังไปไม่ถงึ นี่คอื สิง่ ก่อสร้างทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่ายิง่ ใหญ่ทส่ี ุดของรัสเซียในยุค
ศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึน้ อย่างสวยงามและมีสสี นั แปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9
ยอดทีส่ ูงลดหลันกั
่ นไป ห้างสรรพสิ นค้ากุม (Gum) อยู่ไม่ใกลจากจัตุรสั แดง เป็ นห้างสรรพสินค้าทีเ่ ก่าแก่
และมีช่อื เสียงมากทีส่ ุดของรัสเซียซึง่ เปิ ดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนัน้ สูง 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่า
อลังการ และร้านค้าจานวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่ นไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับ
โลก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
**ล่องเรือชมความงามยามค่าคืนของแม่น้ ามอสโคว์ วิวสวยๆ ของตัวเมือพร้อมด้วยแสงสีจากสะพานและ
อาคารต่างๆ นัน้ ก็ได้เป็ นบรรยากาศและได้ภาพเมืองมอสโคว์ในอีกมุมมองทีก่ ส็ วยไม่แพ้กนั เลย
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ โดย รถไฟตู้นอนชัน้ First Class
เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ มุง่ หน้าเข้าสูต่ วั เมือง
ของเมืองหลวงเก่าและเมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ของประเทศรัสเซียทีง่ ดงามเป็ นทีก่ ล่าวขานจนได้ช่อื ว่า ราชิ นี
แห่งยุโรปเหนื อ เมืองใหญ่เมืองนี้ก่อตัง้ ขึน้ โดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราชในปี 1703 และก็ทรงย้ายเมืองหลวง
จากมอสโกมาที่น่ี จนครองความเป็ นเมืองหลวงอยู่นานกว่า 200 ปี นาท่ านถ่ายภาพโบสถ์หยดเลือด
(Church of the Saviour on the Blood) โบสถ์เก่าทีส่ ร้างตัง้ แต่ปี 1883 ซึง่ จริงๆ แล้วก็เป็ นโบสถ์ปกติทวไป
ั่
ที่มีไว้เ พื่อประกอบพิธีท างศาสนา ตัว อาคารโบสถ์ออกแบบสร้างด้ว ยสถาปั ต ยกรรมแบบไบเซนต์ไ ทน์
เช่นเดียวกับวิหารเซนต์บาซิลในมอสโกทีเ่ ป็ นอาคารต้นแบบ ผูส้ ร้างโบสถ์แห่งนี้กค็ อื “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์
ที่ 3” ซึ่งสร้างให้เป็ นอนุ สรณ์ถวายพระเกียรติแก่ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2” พระบิดาที่ถูกลอบปลงพระ
ชนม์ในบริเวณนี้เมื่อปี 1881 ภายในโบสถ์นนั ้ ก็สวยงดงามด้วยโมเสกสีสนั ต่างๆ ทีป่ ะติดปะต่อเป็ นเรื่องราว
ในศาสนาคริสต์เป็ นจุดรวมสายตาของนักท่องเทีย่ วจากทัวโลกที
่
เ่ ข้ามาชมโบสถ์หยดเลือดแห่งนี้ เพราะทันที
ทีม่ แี สงอาทิตย์สาดส่องเข้ามากระทบ ความสวยงามอลังการก็จะยิง่ เจิดจ้าจนพาให้เคลิม้ กันจนลืมเวลานาที
ไปเลย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังทีส่ ร้างตัง้ แต่ปี1732 และเพื่อแสดงถึงอานาจและความยิง่ ใหญ่ของ
รัสเซียจึงได้สร้างให้มขี นาดทีใ่ หญ่และตกแต่งอย่างงดงามในสไตล์ บารอก เป็ นพระราชวังทีม่ เี อกลักษณ์ดว้ ย
สีเขียวขาว ด้านหน้าอาคารมีความยาวถึง 250 เมตร มีหอ้ งรวมแล้ว กว่า 1,500 ห้อง ปั จจุบนั พระราชวังฤดู
หนาวแห่งนี้ได้เปิ ดให้เข้าชมภายในได้เป็ น พิ พิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ภายในมีการจักแสดงสมบัติล้าค่าของ

ราชวงศ์แห่งรัสเซีย เก็บงานศิลปะระดับบันลือโลกซึง่ มีมากถึงกว่า 3,000,000 ชิน้ ทัง้ งานเขียน งานปั น้ งาน
แกะสลัก หลายชิน้ เป็ นของเก่าตัง้ แต่ยุคอียปิ ต์โบราณไล่มาจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และยัง มีหนังสือเก่า
อีกหลายหมื่นเล่มซึง่ มีคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์อย่างทีส่ ุด ผลงานจากศิลปิ นชื่อดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็ น ไม
เคิล แองเจโล, ลีโอนาร์โด ดา วินชี, แวนโก๊ะ ก็สามารถหาชมได้ทพ่ี พิ ธิ ภัณฑ์แห่งนี้
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่หก
พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดิ นเนอร์ พระราชวังนิ โคลัส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) เพื่อเข้าชมภายในพระราชวังทีพ่ ระเจ้าปี เต
อร์มหาราชทรงสร้าขึน้ ริมทะเลบอลติกในปี 1705 เพื่อให้เป็ นที่ประทับพักผ่อนในช่วงฤดูรอ้ น และก็ทรงมี
ความต้องการให้พระราชวังแห่งนี้สวยงามยิง่ ใหญ่ยงิ่ กว่าพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรังเศส
่
ด้วยจุดประสงค์
เดียวก็คอื เพือ่ แสดงออกถึงความรุง่ เรืองร่ารวยของรัสเซียในยุคนัน้ เพราะต้องการให้ยงิ่ ใหญ่เหนือใคร บรรดา
วิศวกรสถาปนิกฝี มอื ดีจงึ ถูกเกณฑ์มารับงานออกแบบพระราชวังแห่งนี้มากมาย เพื่อเนรมิตความสวยงาม
ของสถาปั ตยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสิกให้กบั ตัวอาคารและห้องต่างๆ ทัง้ หมด ที่ยงิ่ ใหญ่กว่าห้อง
ไหนๆ ก็ต้องท้องพระโรงและห้องจัดเลี้ยงซึ่งจะวิลิศมาหรามาก และใช่จะอลังการกันแค่ภายใน เพราะ
ภายนอกเราก็จะได้ต่นื ตากับอุทยานพรรณไม้ทม่ี ปี ระติมากรรมน้ าพุทองเหลือง สูงถึง 27 ขัน้ พร้อมรูปปั น้ อีก
255 ชิน้ ตกแต่งรายรอบ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเที่ยวชม ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล (Peter and Paul
Fortress) สิง่ ก่อสร้างชิ้นแรกของเซนส์ปีเตอร์สเบิรก์ สร้างโดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช และก็ทรงตัง้ ชื่อให้
ป้ อมแห่งนี้ตามชื่อของนักบุญปี เตอร์และนักบุญปอลผูเ้ ป็ นสาวกแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า ป้ อมแห่งนี้สร้างขึน้ ในปี
1703 เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันศัตรู โดยมีความสูงประมาณ 122.5 เมตร ต่อมาในราวปี 1706 ก็ขยับ
ขยายให้มพี น้ื ที่ของคุกสาหรับคุมขังนักโทษการเมือง และก็ได้ต้อนรับนักโทษการเมืองชื่อดังของเมือ งอยู่
หลายคน แต่กไ็ ม่มนี ักโทษคนใดน่ าสนใจเท่ากับการถูกคุมขังของ “ซาร์เรวิช อเล็กซิส” (Tsarevich Alexis)
พระโอรสองค์โตของพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ทีถ่ ูกจับได้วา่ จะก่อการกบฏและลอบปลงพระชนม์พระบิดา ส่วน
พระเจ้าปี เตอร์มหาราชภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตก็ถูกนาพระศพบรรจุไว้ในสุสานกษัตริยภ์ ายในป้ อมแห่งนี้
ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอลก็ยงั ทาหน้าที่เสมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษัตริยแ์ ละราชินีแห่งโรมานรอฟไว้อกี
มากมาย เช่น พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 และ พระนางมารี อเล็กซาดรอฟนา ซึ่งเป็ นเจ้าหญิงจาก
เยอรมนี รวมถึงพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 และพระบรมวงศานุวงศ์องค์อ่นื ๆ ด้วย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น กาล่าดิ นเนอร์ ภายใน พระวังนิ โคลัส ลิม้ รสไข่ปลาคาเวียร์และจิบแชมเปญ พร้อม
ชมการแสดงพืน้ เมืองของรัสเซียทีข่ น้ึ ชื่อ ด้วยดนตรีและการร้องเพลงทีม่ เี อกลักษณ์

นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

เย็น
23.45 น.
วันที่แปด
06.55 น.
09.30 น.
18.40 น.

มหาวิ หารไอแซค – Outlet Village Pulkovo
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิ หารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) มหาวิหารโดมทีม่ ขี นาด
ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปทัง้ หลัง แต่ก่อนเคยเป็ นโบสถ์ไม้เก่าหลังเล็ก พอเปลีย่ นเป็ นมหา
วิหารหลังใหญ่ความอลังการก็ปรากฏขึน้ ด้วยอาคารหลังใหญ่ทม่ี เี สาหินแกรนิตชิน้ ใหญ่ จานวน 48 ต้น แถม
แต่ละต้นหนึ่งก็สงู เกิน 20 เมตร น้ าหนัก 114 ตัน ส่วนของยอดโดมทีเ่ ห็นเป็ นสีทองนัน่ ก็ทาด้วยทองคาแผ่น
หนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามยิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้อของที่เอาท์เล็ตซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดงั มากมายกว่า 40 ร้านค้าชัน้ นามากมาย อาทิ เช่น
ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO
SAMSONITE ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 176
ดูไบ – กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดิ นทาง
พฤษภาคม

15-22 / 19-26 พ.ค.

กรกฏาคม

20-27 / 23-30 ก.ค.
25 ก.ค.-1 ส.ค. / 26 ก.ค.-2 ส.ค.

สิ งหาคม

6-13 / 9-16 / 10-17 / 11-18 / 15-22 ส.ค.
28 ส.ค.-4 ก.ย.

ราคา

49,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
พักเดีย่ วบนรถไฟ เพิม่ ท่านละ 3,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✓ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊ เท่านัน้ )
✓ ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✓ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
✓ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
*********************************************

