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RU01hg เที่ยวรัสเซียสุดคุ้ม!! มอสโคว์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ตลาดอิสมายลอฟสกี้ 6
วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://chill.co.th/russia/tour.php?pid=1580

เที่ยวคุ้ม ในราคาสุดคุ้ม รัสเซีย มอสโคว์ วิวของกรุงมอสโคว์ ณ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ เยือนจัตุรัสแดงลานกว้างใจกลางเมือง
ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ วิหารเซนต์บาซิล ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองมอสโคว์อิสระเดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะสวนสาธารณะซาร์ยาดาย ชมประติมากรรมอันเลอค่า ณ
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ที่ตลาดอิสมายลอฟ ก้าวเข้าสู่รั้วพระราชวังเครมลิน
ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, หอระฆังพระเจ้าอีวาน, โบสถ์อัสสัมชัญ และพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จากนั้นชมวิหารเซนต์ซาเวียร์มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ช้อป ชิม ชิล ณ ถนนอารบัต ย่านการค้า และแหล่งรวมวัยรุ่น เดินทางเดือน
เมษายน-พฤษภาคม ราคาเพียง 29,900 เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) บินดีระดับ 5 ดาว >> จองเลย จองเลย
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โปรแกรมการท่องเที่ยว
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ช่วงค่ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (22:00) คณะพร้อมกันที่
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ
อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
(ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 02:00 ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 *
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow

International Airport) / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Izmailovo Delta Hotel

ช่วงเช้า
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (06:00) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(แวะเปลี่ยนเครื่อง)
* * 10:00 ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK133 * บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ช่วงบ่าย
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (14:20) เดินทางถึง
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ
3-4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรือ เลนิน ฮิลส์
เป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโคว์ได้กว้างมาก เรียกว่าจะเห็นได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ และเป็นสถานที่
ที่เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชื่อดังของรัสเซียในอดีตพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันนั้นจะเห็นมีรูปปั้นเลนินอยู่ในบริเวณนี้
และยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน
ทำให้ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์กลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของรัสเซีย

ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
Izmailovo Delta Hotel นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / จัตุรัสแดง (Red Square) / หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Clock Tower) /

วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) / ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง /
สวนสาธารณะซาร์ยาดาย (Zaryadye Park) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Izmailovo Delta Hotel

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จัตุรัสแดง (Red Square) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง
ที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา
หรือการประท้วงทางการเมืองสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน
และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งบริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดง จะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล
ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย PostnikYakovlev
ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน
ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995
หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Clock Tower) จากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา
ที่มียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ.
1995 มีลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน ว่ากันว่าเมื่อก่อนนี้นาฬิกาเรือนนี้เดินไม่ค่อยจะตรงเท่าไรนัก
แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงจนนาฬิกาบนป้อมนี้ถูกใช้เป็นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
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สถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกๆ ที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมสีสันสดใส
ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4
เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี 1552 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี
ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4
ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่ สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง
เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองเป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม สร้างในปี ค.ศ. 1895 จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง
น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน

ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
สวนสาธารณะซาร์ยาดาย (Zaryadye Park) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะซาร์ยาดาย (Zaryadye Park)
อิสระเดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโคว์ และอยู่ติดกับจัตุรัสแดง
สวนสาธารณะแห่งนี้แม้จะเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2017 ที่ผ่านมานี้เอง
แต่ความน่าสนใจก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าไฮไลท์อื่นๆ เลย ด้วยพื้นที่กว้างถึง 78,000
ตารางเมตรที่ออกแบบและจัดตกแต่งอย่างดีด้วยการจัดธีมเป็นสภาพภูมิอากาศแบบต่างๆ นอกจากสวนสวยๆ
แล้วยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ตฮอลล์ และที่พลาดไม่ได้ก็คือ “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว
V ที่สร้างยื่นขึ้นไปเหนือแม่น้ำ สร้างขึ้นจากคอนกรีตและไม้แต่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 3,000-4,000 คน ได้เป็นจุดชมวิวสวยๆ
ริมแม่น้ำอีกแห่งหนึ่งเลย

ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
Izmailovo Delta Hotel นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) / ตลาดอิสมายลอฟ

(Izmailovo Market) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) / ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
(Tsar Cannon) / หอระฆังพระเจ้าอีวาน (Ivan the Great Bell Tower) / โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption) / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin
Armoury Museum) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Izmailovo Delta Hotel

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow
Metropolitan)
ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก
รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่าง
ชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ย
มชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovo Market) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovo Market)
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดในราคาถูก อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย,
ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ นำท่านเข้าชมภายในรั้วพระราชวัง
ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาล
และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
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ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon) จากนั้นนำท่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon) สร้างในสมัย ค.ศ. 1586
เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลก และยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน
นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น
หอระฆังพระเจ้าอีวาน (Ivan the Great Bell Tower) จากนั้นนำท่านชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน (Ivan the Great Bell Tower) มีความสูง
81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ
ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่าระฆังพระเจ้าซาร์
สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกแต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทำให้ระฆังแตกออก
โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption) จากนั้นนำท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption)โบสถ์เก่าแก่ภายในบริเวณพระราชวังเครมลิน
ซึ่งโบสถ์อัสสัมชัญแห่งนี้ถูกสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้สมัยโบราณที่มีมาก่อนแล้ว และโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโบสถ์สำคัญที่ใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น
การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
* หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารอัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury
Museum) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ
และงานศิลปะชั้นนำมากมาย

ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
Izmailovo Delta Hotel นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) / รับประทานอาหารกลางวัน

ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ถนนอารบัต (Arbat Street) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์
(Domodedovo Moscow International Airport)

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)
มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี
ค.ศ.1812โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี รอบๆ
วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง
* หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน

ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ถนนอารบัต (Arbat Street) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า
และแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ
และรูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (20:00) ได้เวลาสมควร
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* * 23:50 ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK132 *
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ช่วงเช้า
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (06:15) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(แวะเปลี่ยนเครื่อง)
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* * 09:30 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 * บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ช่วงค่ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (18:40) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
(Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริป)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 2 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน
และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย
สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอ
บรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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