Beautiful Russiaท ัวร์ร ัสเซีย มอสโคว์ 5ว ัน 3คืน
ร ัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส

เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือทีรู ้จักในชือ
โดมห ัวหอมเข ้าชมพระราชว ังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ทีประทับของพระเจ ้าซาร์
ชมสถานีรถไฟใต้ดน
ิ กรุงมอสโคทีสวยงามมากทีสุดในโลกช ้อปปิ งสินค ้าพืนเมืองตลาดทีใหญ่และถูกทีสุดของประเทศ ที
IZMAILOVO MARKETชมบ่อนํ าศ ักดิสท
ิ ธิ(Chapel over the Well) ทีเมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)

บินหรู บินตรงสูป
่ ระเทศร ัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

9-13 พฤษภาคม

39,900

23-27 พฤษภาคม

39,900

30-3 มิถน
ุ ายน

39,900

6-10 มิถน
ุ ายน

39,900

ราคาเด็ก 0 - 2 ปี

พ ักเดียวเพิม /

(ไม่เสริมเตียงพ ักรวมก ับผูใ้ หญ่ 2ท่าน)

เดินทางท่านเดียว

ทีน งั

5,000

30

ราคาเด็กไม่เกิน2ขวบ Infant

5,000

30

ราคา 15,000บาท

5,000

30

5,000

30

หมายเหตุ

ไฟล์ทบิน
Departure
TG974 BKK-DME 10.10-15.55

Return
TG975 DME-BKK 18.25-07.30+1

ว ันแรก
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม–
ิ สนามบินโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่นํ าMoskva
อาหารเย็ น
08.00น.
10.10น.

พร้อ มก น
ั ที ท่า อากาศยานสุว รรณภูม อ
ิ าคารผู ้โดยสารขาออกระหว่า ง
ประเทศประตู4เคาน์เ ตอร์ Dของสายการบิน ไทยThai
Airways
เจ ้าหน ้าทีคอยอํานวยความสะดวกด ้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋ า
ออกเดิน ทางสู่ ส นามบิน โดโมเดโดโวDomodedovoกรุ ง มอสโคว์
ประเทศสหพ ันธร ัฐร ัสเซียสายการบิน สายการบินไทย Thai Airways
โดยเทียวบิน TG974

15.55 น.
คํา

เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพ ันธร ัฐร ัสเซีย หลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง
เรียบร ้อยแล ้วนํ าท่านล่องเรือชมความงามสองฝั งแม่นํ า Moskvaซึงเป็ นแม่นําสายหลักสําคัญของกรุงมอสโคว์
ให ้ท่านได ้สัมผัสพร ้อมดืมดํากับบรรยากาศริมสองฝั งแม่นําทีสวยงาม
ร ับประทานอาหารคํ า ณ ภ ัตตาคารอาหารพืนเมือง(มือที1)เมนูอาหารจีน
หลังทานอาหารคํานํ าท่านเดินทางเข ้าสูท
่ ีพักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทีพ ัก: Vega Hotel Moscowหรือระด ับใกล้เคียงก ัน4*

(ชือโรงแรมทีทา่ นพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

ว ันทีสองมอสโคว์–พระราชว ังเครมลิน–พิพธ
ิ ภ ัณฑ์อาร์เมอรี–จ ัตุร ัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม–อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบ ัตอาหาร เช้า,เทียง,เย็ น
เช้า

เทียง
บ่าย

ร ับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารโรงแรม(มือที2)
นํ า ท่า นเทีย วชมเมือ งมอสโคว์( Moscow)เมือ งหลวง
ของประเทศ รั ส เซี ย เป็ นเมื อ งเป็ นศู น ย์ ก ลางขอ ง
ประเทศทั งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึก ษาเป็ น
เมือ งทีม ป
ี ระชากรหนาแน่ นทีสุด ในยุโรป นํ า ท่า นเข้า
ชมพระราชว ังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
สร ้างขึนมาพร ้อมกรุงมอสโคว์ เป็ นสถานทีเก่าแก่ท ีสุด
ของเมืองเคยเป็ นทีประทับของพระเจ ้าซาร์ทุกพระองค์
จนกระทั งพระเจ ้าซาร์ปี เตอร์ม หาราชทรงย ้ายไปนคร
เซนต์ปี เตอร์ส เบิร์ก ปั จ จุบันเป็ นทีป ระชุม ของรั ฐ บาล
และทีรับ รองแขกระดั บ ประมุข ของประเทศจากนั นนํ า
ท่า นสู่จ ต
ั ุร ส
ั วิห าร ถ่า ยรู ป กั บ โบสถ์อั ส สั ม ชัญ โบสถ์
อันนั นซิเอชัน โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข ้าชมโบสถ์อ ัสส ัมช ัญซึงเป็ นโบสถ์ท ีสําคัญใช ้ใน
งานพิธก
ี รรมทีสําคัญ เช่น การประกอบพิธบ
ี รมราชาภิเษกของพระเจ ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั นชมระฆังพระเจ ้าซาร์
ร ้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร ้างระฆังใบใหญ่ท ี สุด ในโลกเพือ นํ าไปติด บนหอระฆังแต่เ กิดความ
ผิดพลาดระหว่างการหล่อทํ า ให ้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ ้าซาร์ท ีมค
ี วามต ้องการสร ้างปื นใหญ่ท ีสด
ุ ในโลกทียัง
ไม่เคยมีการใช ้ยิงเลย ทํ าด ้วยบรอนซ์นําหนั ก 40 ตัน(หากมีพธิ ก
ี รรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให ้เข ้าชม
ด ้านใน)นํ าท่านเข ้าชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์อาร์เมอรี (The Kremlin Armory )เป็ นทีเก็บสะสมของเจ ้าชายมัสโควีเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ท ีเก่าแก่ท ีสด
ุ ของรัสเซียปั จจุบันเป็ นสถานทีเก็บสะสมของมีค่าทีดท
ี ีส ด
ุ ของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที
14 ถึงช่วงต ้นคริสต์ศตวรรษที 20 และเป็ นหนึงในสามพิพธิ ภัณฑ์ท ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัตข
ิ องรัสเซียด ้วย
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร(มือที3)เมนูอาหารพืนเมือง
นํ าท่านชมจ ัตุร ัสแดง (Red Square) ลานกว ้างใจกลางเมืองสร ้างด ้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ตอกลงบนพืนจน
กลายเป็ นลานหินโมเสกทีมค
ี วามสวยงามเป็ นเวทีศูนย์กลางของเหตุการณ์สําคัญในประวัตศ
ิ าสตร์ของรัสเซีย เช่น
งานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท ้วงทางการเมืองต่างๆ สร ้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที 17 ปั จจุบันสถานที
แห่งนีใช ้เป็ นสถานทีจัดงานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที ระลึกสงครามโลก
ครั งที 2 บริเวณใกล ้ๆจัตุรัสแดงเป็ นทีตั งของกลุ่มสถาปั ตยกรรมทีสวยงามอีก
ด ้วยอย่างวิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral)ประกอบด ้วยยอดโดม
9 ยอดทีมส
ี ส
ี ันสวยงามสดใส สร ้างด ้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย PostnikYakovlevถือเป็ นหนึงในสัญลักษณ์ของ กรุงมอสโก ประเทศ
รัสเซีย สร ้างโดยกษั ตริยอ
์ วี านจอมโหด (Ivan the Terrible) เพือฉลองชัยชัย
เหนือพวกมองโกลทีกรีทัพมาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมือปี 1552 ผลจาก
ชัยชนะครั งนีทําให ้ ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศได ้เป็ นปึ กแผ่นชมหอ
นาฬิกาซาวิเออร์ ตั งอยูบ
่ นป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที

คํา

ทํ า มาจากทั บ ทิม นํ าหนั ก 20 ตั น ซึง พรรคคอมมิว นิส ต์นํ า มาประดั บ ไว เ้ มือ ปี ค.ศ.1995 นํ า ชมและช ้อปปิ ง
ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) เป็ นห ้างหรูกว ้างใหญ่หลายชั น ชมสถาปั ตยกรรมทีเก่าแก่ สร ้าง
ในปี ค.ศ.1895 จําหน่ายสินค ้าจําพวกแบรนด์เนม เสือผ ้า เครืองสําอาง นํ าหอม ทีราคาจะค่อนข ้างสูง ชมอนุสรณ์
สถานเลนินทีเก็บศพทีสร ้างด ้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ
่ นแท่นหินมีโลงแก ้วครอบอยู่จากนั นนํ า
ท่านสูถ
่ นนอารบ ัต (Arbat Street)เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั งย่านการค ้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร ้านค ้า
ของทีระลึก ร ้านนั งเล่น ร ้านอาหารต่างๆมากมาย และยังมีศล
ิ ปิ นมานั งวาดรูปเหมือน รูปล ้อเลียน และศิลปิ นเล่น
ดนตรีเปิ ดหมวกอีกด ้วย อิสระเลือกชม ช ้อปปิ งตามอัธยาศัย
ร ับประทานอาหารคํ า ณ ภ ัตตาคารอาหารพืนเมือง(มือที4)เมนูอาหารจีน
หลังทานอาหารคํานํ าเข ้าสูท
่ ีพักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทีพ ัก: Vega Hotel Moscowหรือระด ับใกล้เคียงก ัน4

(ชือโรงแรมทีทา่ นพัก ทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง)

ว ันทีสาม
มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–โบสถ์โฮลีทรินต
ิ –
ี โบสถ์อ ัสส ัมช ัญ - ช้อปปิ ง IZMAILOVO MARKET–
ชมโชว์ละครส ัตว์อาหารเช้า,เทียง,เย็ น
เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มือที5)
เดินทางสูเ่ มืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)เปรียบเสมือนเป็ นเมืองโบราณเป็ น
ทีตั งของศาสนสถานทีใหญ่ท ีสด
ุ และเก่าแก่ทีสด
ุ ในคริสต์ศตวรรษที 1417เป็ นทีแสวงบุญทีศักดิสท
ิ ธิของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอน
การร ้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ ชม
โบสถ์โฮลีทรินต
ิ (ี Holy Trinity Monastery)เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมี
ยอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด ้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน
5 ชั น มีโลงศพสีเงินของนั กบุญเซอร์เจียสทีภายในบรรจุกระดูกของท่าน
ประชาชนทีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด ้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์
อ ัสส ัมช ัญ (Assumption Cathedral) เลียนแบบจากมหาวิหารอัสสัมชัญ
ทีจต
ั รุ ัสวิหารแห่งเคลมลินโบสถ์ท ีมค
ี วามสวยงามมากของเมือง มีการสร ้างในสมัยพระเจ ้าอีวานเมื อปี ค.ศ. 15591585 ภายในตกแต่งด ้วยภาพเฟลสโกและภาพไอคอน 5 ชั น โบสถ์เก่าแก่ สร ้างในสมัยพระเจ ้าปี เตอร์มหาราช
ภายในตกแต่งด ้วยภาพนั กบุญ มีแท่นสํ า หรับ ประกอบพิธ ีของพระสังฆราชและที สําหรับนั กร ้องนํ าสวด หอระฆัง
สร ้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต ้องการให ้เหมือนหอระฆังที จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่
ทีนีสงู กว่าชมบ่อนํ าศ ักดิสท
ิ ธิ (Chapel Over the Well) ทีซม
ึ ขึนมาเองตามธรรมชาติ

เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคารพืนเมือง(มือที6)เมนูอาหารพืนเมือง

บ่าย

นํ า ท่า นเดินทางกลั บ มอสโคว์จ ากนั นให ้ท่า นได ้เลือ กซือ สินค ้าของทีระลึกราคาถูก บริเ วณตลาดนั ด หน า้ โบสถ์
โดยเฉพาะตุ๊ ก ตาแม่ลู ก ดกซึง มีใ ห ้
เลือ กมากมายหลายแบบนํ า ท่ า นสู่
ต ล า ด IZMAILOVOMARKET
ตลาดที ใ ห ญ่ ท ี สุ ด ขอ งประเ ท ศ
อิ ส ร ะ ใ ห ท
้ ่ า น ไ ด เ้ ลื อ ก ซื อ สิ น ค า้
พื น เมือ งนานาชนิ ด ในราคาที ถู ก
ที สุ ด อ า ทิ เ ช่ น น า ฬิ ก า รั ส เ ซี ย ,
ตุ๊ก ตาแม่ลู ก ดกหรือ มาโตรชกา

(Matryoshka)เป็ นตุ๊กตาของรัสเซียทีเรียงซ ้อน ๆ กันหลายตัว ชือนีแผลงมาจากชือสตรีภาษารัสเซีย ว่า "มาตรีโย
นา" หรืออาจจะถูกเรียกว่าตุ๊กตาคุณยายตุ๊กตาแม่ลก
ู ดกชุดหนึง ประกอบด ้วยตุ๊กตาไม ้หลายตัวเรียงซ ้อนกันอยูข
่ ้าง
ใน หรือเลือกซือผ ้าคลุมไหล่, อําพัน, ของทีระลึกต่างๆ และอืนๆอีกมากมาย
คํา

ร ับประทานอาหารคํ า ณ ภ ัตตาคารพืนเมือง (มือที7)เมนูอาหารจีน
หลังทานอาหารเย็นนํ าท่านชมการแสดงละครส ัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ้ทีไม่ควรพลาด เช่น
สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนั กแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดง
ออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนียงั มีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ตา่ งๆ และ
มีของทีระลึกด ้วย
หมายเหตุ:กรณีละครสัตว์งดการแสดงและบางครั งการงดการแสดงไม่มก
ี ารแจ ้งล่วงหน ้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการคืนเงิน 1,000 บาท

ทีพ ัก: Vega Hotel Moscowหรือระด ับใกล้เคียงก ัน4*

(ชือโรงแรมทีทา่ นพัก ทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง)

ว ันทีส ีมอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดน
ิ – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
อาหารเช้า,เทียง,เย็ น
เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มือที8)
นํ าท่านเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์(Sparrow Hills) เป็ นสวนสาธารณะใน
มอสโกทีข ึน ชือ ในเรือ งวิว ตั ว เมือ งที น่ า ตืน ตาตืน ใจ เป็ นจุ ด ชมวิว ทีส ามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได ้ทั งเมืองในแบบพาโนรามา และสามารถ
มองเห็นตึกสูงเจ็ ดตึกทีสร ้างในสมัยสตาลิน นอกจากนียังมีแผงลอยขายของที
ระลึกในราคาถูกตั งอยูเ่ ป็ นจํานวนมากทีทา่ นสามารถเลือกซือและต่อรองราคาได ้
ด ้วย นํ าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดน
ิ กรุงมอสโคว์ถอ
ื ได ้ว่ามีความสวยงามมาก
ทีสุ ด ในโลก ด ้วยความโดดเด่น ทางสถาปั ต ยกรรมการตกแต่ ง ภายในสถานี
ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้ าใต ้ดินมีจุดเริมต ้นมาจากช่วงแรกสุดทีสตาลิน
ขึนมาเป็ นผู ้นํ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมทีนํามาตกแต่งภายใน
สถานีนั นเป็ นลักษณะของ Monumental artคือลักษณะของงานศิลปะทีสร ้างขึน
เพือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึงจะสือ ออกมาในรูปของงานปั น รูปหล่อ
ภาพสลักนูนตํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

เทียง
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคารอาหารพืนเมือง(มือที9)
เมนูอาหารพืนเมือง
บ่าย
จากนั นนํ าท่านเข ้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ด ้านใน
ห ้ามถ่ า ยภาพ) เป็ นมหาวิห ารโดมทองทีใ หญ่ ท ีสุด ในรั ส เซีย สร ้างขึน เพือ เป็ น

อนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียนเมือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ ้าซาร์อเล็ก
ซานเดอร์ท ี 1 ใช ้เวลาก่อ สร ้างนานถึง 45 ปี สมควรแก่เ วลานํ าท่า นเดินทางสู่
สนามบินโดโมเดโดโว เพือเช็ คอินเดินทางกล ับประเทศไทย
18.25 น. ออกเดินทางกลับสูป
่ ระเทศไทยโดยสายการบินไทยThai Airways
เทียวบินทีTG975
ว ันทีหา้

สนามบินสุวรรณภูม ิ

07.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมป
ิ ระเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
***********************************

หมายเหตุ:รายการท ัวร์สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,สายการบิน
การจราจรช่วงเทศกาลหรือว ันหยุดเป็นต้น โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ
้ ัดจะปร ับเปลี ยนโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหล ัก เพือให้ทา่ นท่องเทียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
เงือนไขการให้บริการ
1. การเดินทางคร ังนีจะต้องมีจานวน25ท่านขึนไปกรณีไม่ถงึ จํานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กบ
ั บริษัททีมโี ปรแกรมใกล ้เคียงกัน
- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษ ัทจะทําการแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 ว ัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีท ีผู ้เดินทางไม่ถงึ 25ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทําการแจ ้งให ้ท่านทราบก่อนล่วงหน ้า
2. ในกรณีท ีลก
ู ค้าต้องออกต วั โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษ ัทฯก่อนทุกคร ังมิฉะน ันทาง
บริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆท ังสิน
3.กรณีท ีทา่ นเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนือส ัตว์บางประเภท ให้ทา่ นโปรดระบุมาให้ช ัดเจน
4.การจองท ัวร์และชําระค่าบริการ
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ20,000บาท
สําเนาหน ้าพาสปอร์ตผู ้เดินทาง (พร ้อมแจ ้งเลขสะสมไมล์)กรุณาส่งพร ้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์
- ค่าทัวร์สว่ นทีเหลือชําระ 25-30วันก่อนออกเดินทาง

**สําค ัญ**สําเนาหน ้าพาสปอร์ตผู ้เดินทาง (*จะต ้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให ้บริษัทมิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เข ้าเมืองท่าน**กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํ า หรือส่งพร ้อมยอดคงเหลือ กรณีท ี ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว
หลายท่าน กรุณาแจ ้งรายชือคูน
่ อนกับเจ ้าหน ้าทีให ้ทราบ**กรณีเปลียนชือผู ้เดินทางจะต ้องมีการแจ ้งล่วงหน ้าก่อนออกเดินทาง
ตามข ้อตกลง มิฉะนั นถ ้าแจ ้งหลังจากเจ ้าหน ้าทีออกเอกสารทุกอย่างเรียบร ้อยแล ้ว จะต ้องชําระค่าใช ้จ่ายเพิมเติมในส่วนนี
5.การยกเลิกและคืนค่าท ัวร์เนืองจากเป็ นราคาตัวเครืองบินโปรโมชัน เมือจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล ้ว ไม่สามารถ
ยกเลิก เลือน ขอคืนเงิน ได ้ทุกกรณี และ กรณีท ีกองตรวจคนเข ้าเมืองทั งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให ้เดินทางออก
หรือเข ้าประเทศทีระบุไว ้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิท ีจะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั งสิน รวมถึง เมือท่านออก

เดินทางไปกับคณะแล ้วถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึงหรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิไม่อาจ
เรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณีใดๆทั งสิน
6.อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับชั นประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
(ตัวกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีนังเป็ น Business Classได ้ และต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมตัวกรุ๊ปเท่านั นไม่สามารถเลือนวันได)้

2. ค่าทีพก
ั โรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล ้เคียงกัน 4 ดาว สําหรับพักห ้องละ 2 ท่าน กรณีพัก 3 ท่านต่อห ้อง หากโรงแรม
ไม่มห
ี ้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็ นต ้องแยกพัก 2ห ้อง (มีคา่ ใช ้จ่ายห ้องพักเดียวเพิม)
หมายเหตุเพิมเติมเรืองโรงแรม
- เนื อ งจากการวางแปลนห ้องพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึง อาจทํ า ให ้ห อ้ งพั ก แบบห ้องเดี ย ว (Single),
ห ้องคู่
(Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ตด
ิ กัน หรือ อยูค
่ นละชั นกัน และโรงแรมในรัสเซียไม่มห
ี ้องพักแบบ 3 ท่าน ซึงถ ้าเข ้าพัก
3 ท่าน ผู ้เดินทาง จะได ้ห ้องพักประเภท ห ้องคูแ
่ บบไม่มเี ตียงเสริม
- โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมอ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ํา
- กรณีท ีมงี าน Trade Fairเป็ นผลให ้ค่า โรงแรมสูงขึนจากราคาขายและห ้องพัก ในเมือ งเต็ ม บริษัท ฯขอสงวนสิทธิในการ
ปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม ซึงห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องทีมข
ี นาดกะทัดรัต และไม่มอ
ี า่ งอาบนํ า
ซึงขึนอยูก
่ บ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
3. ค่าอาหารค่าเข ้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
4. เจ ้าหน ้าทีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ าหน ักกระเป๋าสายการบินไทยส ัมภาระโหลดใต้ทอ
้ งเครือง 30กิโลกร ัมถือขึนเครืองได้ 7กิโลกร ัมและค่าประกัน
วินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมก
ี ารเรียกเก็บและกรณีนําสัมภาระเกินท่านต ้องเสียค่าปรับตามทีสายการ
บินเรียกเก็บ
6. ค่าประก ันอุบ ัติเหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงือนไขของกรมธรรม์ไม่รวมประก ันสุขภาพ
7.อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอืนๆทีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครืองดืมค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็ นต ้น
3. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัวเครืองบิน และได ้ทําการขายโปรแกรมไปแล ้ว

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษี หักณทีจา่ ย 3%
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าทีโรงแรม
7. ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ ค่าทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน และพน ักงานข ับรถ45USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
8.ค่าวีซา่ และบริการต่างๆสําหร ับหน ังสือเดินทางส ัญชาติไทย ไม่ตอ
้ งทําวีซา
่ ร ัสเซีย
หมายเหตุ :กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนทํ าการจอง เพือความถูกต ้องและความเข ้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค ้า
และบริษัท ฯ และเมือ ท่า นตกลงชาระเงินมัด จาหรือ ค่า ทั ว ร์ทั งหมดกับ ทางบริษัท ฯแล ้วทางบริษัท ฯจะถือ ว่า ท่า นได ้ยอมรั บ
เงือนไขข ้อตกลงต่างๆทั งหมด
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิท ีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีท ีมผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 25ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิการเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิมหากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบินโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสินหากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน,การประท ้วง, การนั ดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิงของผิดกฎหมายซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสินหากเกิดสิงของสูญหายอันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6.เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงื อนไขข ้อตกลง
ต่างๆทั งหมด
7. รายการนีเป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึง หลังจากได ้สํ ารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรืองห ้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห ้องให ้กับกรุ๊ปทีเข ้าพักโดยมีห ้องพักสําหรับผู ้สูบบุหรี / ปลอดบุหรี
ได ้ โดยอาจจะขอเปลียนห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ้ทีพัก ทั งนีข ึนอยูก
่ บ
ั ความพร ้อมให ้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้
9.กรณีผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช ้วิวแชร์ กรุณาแจ ้งบริษัทฯ อย่างน ้อย14วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได ้ล่วงหน ้าได ้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใด ๆ ทั งสินแทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านั น
11.ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ี ผู ้เดินทาง
ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีสอ
่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต ้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ ืน ๆ
12. บริการนํ าดืมท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13.การประกันภัยทีบริษัทฯได ้ทํ าไว ้สํ าหรับความคุ ้มครองผู ้เดินทาง เป็ นการการประกันอุบัตเิ หตุจากการเดินทางท่องเที ยว
ตามพ.ร.บ. การท่องเทียว เท่านั น ไม่ได ้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข ้ได ้ป่ วยท่านสามารถขอดูเงือนไขกรมธรรมของบริษัท
ฯได ้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได ้เข ้าใจและยอมรับข ้อตกลงแล ้วเมือท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือประกันสุขภาพใน
ระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัทประกันทัวไป และควรศึกษาเงือนไขความคุ ้มครองให ้ละเอียด)
14.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใด ๆ ทั งสินแทนผู ้จัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านั น
15.ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ี ผู ้เดินทาง
ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีสอ
่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต ้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ ืน ๆ

16. กรณีท่านใส่หนั งสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธการเข ้าออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบและไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆทั งสิน

