Beautiful Russia ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ 5วัน 3คืน
รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์ กอร์ ส
เยือนเมืองหลวงศูนย์ กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ ายรู ปโบสถ์ เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือทีร้ ูจัก
ในชือโดมหัวหอม เข้ าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ทีประทับของพระเจ้ าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้
ดินกรุ งมอสโคทีสวยงามมากทีสุดในโลก ช้ อปปิ งสินค้ าพื นเมือง ตลาดทีใหญ่ และถูกทีสุดของประเทศ ที
IZMAILOVO MARKET ชมบ่ อนํ าศักดิสิทธิ (Chapel over the Well) ทีเมืองซาร์ กอร์ ส (Zagorsk)
บินหรู บินตรง สู่ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS
วันที

รายละเอียดท่ องเทียว

1

กรุ งเทพฯ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุ งมอสโคว์ - ล่ องเรือแม่ นํ า Moskva

2

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี – จัตรุ ัสแดง – วิหารเซนต์ บาซิล - ห้ างกุม –
อนุสรณ์ สถานเลนิน - ถนนอารบัต

3

มอสโคว์ – ซาร์ กอร์ ส – โบสถ์ โฮลีทรินิตี – โบสถ์ อสั สัมชัญ - ช้ อปปิ ง IZMAILOVO MARKET – ชมโชว์
ละครสัตว์

4

มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์ โรว์ – สถานีรถไฟใต้ ดนิ – ชมวิหารเซนต์ ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์

5

สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่ าบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่ เสริมเตียง)

ทารก

พักเดียว

09 - 13 May 2018

39,900

39,900

39,900

15,000

5,000

23 - 27 May 2018

39,900

39,900

39,900

15,000

5,000

30 May - 03 Jun 2018

39,900

39,900

39,900

15,000

5,000

06 - 10 Jun 2018

39,900

39,900

39,900

15,000

5,000

รายละเอียดทัวร์
วันที 1

กรุ งเทพฯ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุ งมอสโคว์ - ล่ องเรือแม่ นํ า Moskva

8.00

พร้ อมกันที ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศประตู 4 เคาน์ เตอร์ D
ของสายการบินไทย Thai Airways เจ้ าหน้ าทีคอยอํานวยความสะดวกด้ านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋ า

10.10

ออกเดินทางสูส่ นามบินโดโมเดโดโว Domodedovo กรุ งมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย สายการ
บิน สายการบินไทย Thai Airways โดยเทียวบิน TG974

15.55

เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุ งมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้ าเมืองเรียบร้ อยแล้ ว นําท่านล่ องเรือชมความงามสองฝั งแม่ นํ า Moskva ซึงเป็ นแม่นํ าสายหลักสําคัญ
ของกรุงมอสโคว์ให้ ท่านได้ สมั ผัสพร้ อมดืมดํากับบรรยากาศริมสองฝั งแม่นํ าทีสวยงาม

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง (มื อที1)เมนูอาหารจีน
หลังทานอาหารคํานําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ีพกั แรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทีพัก: Vega Hotel Moscow หรือระดับใกล้ เคียงกัน4*
(ชื อโรงแรมที ท่านพักทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

วัน มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี – จัตรุ ัสแดง – วิหารเซนต์ บาซิล - ห้ างกุม – อนุสรณ์
ที 2 สถานเลนิน - ถนนอารบัต
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื อที2)
นําท่านเทียวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นเมืองเป็ นศูนย์กลางของประเทศทั งทาง
เศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา เป็ นเมืองทีมีประชากรหนาแน่นทีสดุ ในยุโรป นําท่านเข้ าชมพระราชวังเครมลิน
(Grand Kremlin Palace) สร้ างขึ นมาพร้ อมกรุงมอสโคว์ เป็ นสถานทีเก่าแก่ทีสดุ ของเมืองเคยเป็ นทีประทับของพระเจ้ า
ซาร์ ทกุ พระองค์ จนกระทังพระเจ้ าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ ายไปนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ปั จจุบนั เป็ นทีประชุมของรัฐบาล
และทีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากนั นนําท่านสูจ่ ตั รุ ัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชัน
โบสถ์อาร์ คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้ าชมโบสถ์ อสั สัมชัญ ซึงเป็ นโบสถ์ทีสาํ คัญใช้ ในงานพิธีกรรมทีสาํ คัญ
เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ของพระเจ้ าซาร์ ทกุ พระองค์จากนั นชมระฆังพระเจ้ าซาร์ ร้างในสมัยพระนางแอนนา
ทรงประสงค์จะสร้ างระฆังใบใหญ่ทีสดุ ในโลกเพือนําไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทําให้ ระฆัง
แตก ชมปื นใหญ่พระเจ้ าซาร์ ทีมีความต้ องการสร้ างปื นใหญ่ทีสดุ ในโลกทียงั ไม่เคยมีการใช้ ยงิ เลย ทําด้ วยบรอนซ์นํ าหนัก
40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน) นําท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี
(The Kremlin Armory) เป็ นทีเก็บสะสมของเจ้ าชายมัสโควี เป็ นพิพิธภัณฑ์ทีเก่าแก่ทีสดุ ของรัสเซีย ปั จจุบนั เป็ นสถานที
เก็บสะสมของมีค่าทีดีทีสดุ ของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที 14 ถึงช่วงต้ นคริสต์ศตวรรษที 20 และเป็ นหนึงในสาม
พิพธิ ภัณฑ์ทีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของรัสเซียด้ วย
เทีย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที3) เมนูอาหารพื นเมือง

ง
บ่า นําท่านชมจัตรุ ัสแดง (Red Square) ลานกว้ างใจกลางเมือง สร้ างด้ วยหินแกรนิตและหินอ่อน ตอกลงบนพื นจน
ย กลายเป็ นลานหินโมเสกทีมีความสวยงาม เป็ นเวทีศนู ย์กลางของเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียเช่นงาน
เฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้ วงทางการเมืองต่างๆ สร้ างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที 17 ปั จจุบนั สถานทีแห่งนี ใช้ เป็ น
สถานทีจดั งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที ระลึกสงครามโลกครั งที 2 บริเวณใกล้ ๆ
จัตรุ ัสแดงเป็ นทีตั งของกลุม่ สถาปั ตยกรรมทีสวยงามอีกด้ วยอย่างวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil's Cathedral)
ประกอบด้ วยยอดโดม 9 ยอดทีมีสสี นั สวยงามสดใส สร้ างด้ วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik
Yakovlev ถือเป็ นหนึงในสัญลักษณ์ของ กรุงมอสโก ประเทศ รัสเซีย สร้ างโดยกษัตริย์อวี านจอมโหด (Ivan the Terrible)
เพือฉลองชัยชัยเหนือพวกมองโกลทีกรีทพั มาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมือปี 1552 ผลจากชัยชนะครั งนี ทําให้ ประเทศ
รัสเซียสามารถรวมประเทศได้ เป็ นปึ กแผ่น ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิค บนยอดมี
ดาวแดง 5 แฉกทีทํามาจากทับทิม นํ าหนัก 20 ตัน ซึงพรรคคอมมิวนิสต์นาํ มาประดับไว้ เมือปี ค.ศ.1995 นําชมและช้ อปปิ ง
ห้ างสรรพสินค้ ากุม (GUM Department store) เป็ นห้ างหรูกว้ างใหญ่หลายชั น ชมสถาปั ตยกรรมทีเก่าแก่ สร้ างในปี ค.ศ.
1895 จําหน่ายสินค้ าจําพวกแบรนด์เนม เสื อผ้ า เครืองสําอาง นํ าหอม ทีราคาจะค่อนข้ างสูงชมอนุสรณ์ สถานเลนิน ที
เก็บศพทีสร้ างด้ วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้ วครอบอยู่ จากนั นนําท่านสูถนนอารบั
่
ต
(Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั งย่านการค้ า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้ านค้ าของทีระลึก ร้ านนังเล่น
ร้ านอาหารต่างๆมากมาย และยังมีศิลปิ นมานังวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้ วย อิสระ
เลือกชม ช้ อปปิ งตามอัธยาศัย
คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง (มื อที4) เมนูอาหารจีน
หลังทานอาหารคํานําเข้ าสูท่ ีพกั แรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทีพัก: Vega Hotel Moscow หรือระดับใกล้ เคียงกัน4
(ชื อโรงแรมที ท่านพัก ทางบริ ษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

วันที 3
เช้ า

มอสโคว์ – ซาร์ กอร์ ส – โบสถ์ โฮลีทรินิตี – โบสถ์ อสั สัมชัญ - ช้ อปปิ ง IZMAILOVO MARKET – ชม
โชว์ ละครสัตว์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื อที5)
เดินทางสูเ่ มืองซาร์ กอร์ ส (Zagorsk) เปรียบเสมือนเป็ นเมืองโบราณ เป็ นทีตั งของศาสนสถานทีใหญ่ทีสดุ
และเก่าแก่ทีสดุ ในคริสต์ศตวรรษที 14-17 เป็ นทีแสวงบุญทีศกั ดิสทิ ธิของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ
สอนการร้ องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์ โฮลีทรินิตี (Holy
Trinity Monastery) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้ วยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ชั น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์ เจียสทีภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนทีศรัทธาจะ
เดินทางมาสักการะด้ วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์ อสั สัมชัญ (Assumption Cathedral) เลียนแบบจาก
มหาวิหารอัสสัมชัญทีจตั รุ ัสวิหารแห่งเคลมลิน โบสถ์ทีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้ างในสมัยพระ
เจ้ าอีวานเมือปี ค.ศ. 1559-1585 ภายในตกแต่งด้ วยภาพเฟลสโกและภาพไอคอน 5 ชั น โบสถ์เก่าแก่ สร้ าง
ในสมัยพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราช ภายในตกแต่งด้ วยภาพนักบุญ มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราช
และทีสาํ หรับนักร้ องนําสวด หอระฆัง สร้ างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้ องการให้ เหมือนหอ
ระฆังทีจตั รุ ัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ทีนีสงู กว่าชมบ่ อนํ าศักดิสิทธิ (Chapel Over the Well) ที
ซึมขึ นมาเองตามธรรมชาติ

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง (มื อที6) เมนูอาหารพื นเมือง

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับมอสโคว์ จากนั นให้ ท่านได้ เลือกซื อสินค้ าของทีระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้ า
โบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลกู ดก ซึงมีให้ เลือกมากมายหลายแบบ นําท่านสูต่ ลาด IZMAILOVO MARKET
ตลาดทีใหญ่ทีสดุ ของประเทศ อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื อสินค้ าพื นเมืองนานาชนิด ในราคาทีถกู ทีสดุ อาทิชเ ่น
นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลกู ดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka) เป็ นตุ๊กตาของรัสเซียทีเรียงซ้ อน ๆ กันหลาย

ตัว ชือนี แผลงมาจากชือสตรีภาษารัสเซีย ว่า "มาตรีโยนา" หรืออาจจะถูกเรียกว่าตุ๊กตาคุณยาย ตุ๊กตาแม่ลกู
ดกชุดหนึง ประกอบด้ วยตุ๊กตาไม้ หลายตัวเรียงซ้ อนกันอยู่ข้างใน หรือเลือกซื อผ้ าคลุมไหล่, อําพัน, ของที
ระลึกต่างๆ และอืนๆอีกมากมาย
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพื นเมือง (มื อที7) เมนูอาหารจีน
หลังทานอาหารเย็นนําท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู้ทีไม่ควรพลาด เช่น
สุนขั ลิง นก ฯลฯ รวมทั งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการ
แสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี ยังมีบริการถ่ายรูปกับ
สัตว์ต่างๆ และมีของทีระลึกด้ วย
หมายเหตุ: กรณีละครสัตว์ งดการแสดงและบางครั งการงดการแสดงไม่ มีการแจ้ งล่ วงหน้ า ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน 1,000 บาท
ทีพัก: Vega Hotel Moscow หรือระดับใกล้ เคียงกัน4*
(ชื อโรงแรมที ท่านพัก ทางบริ ษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

วันที 4
เช้ า

มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์ โรว์ – สถานีรถไฟใต้ ดนิ – ชมวิหารเซนต์ ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื อที8)
นําท่านเดินทางสู่เนินเขาสแปร์ โรว์ (Sparrow Hills) เป็ นสวนสาธารณะในมอสโกทีขึ นชือในเรืองวิวตัว
เมืองทีน่าตืนตาตืนใจ เป็ นจุดชมวิวทีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ ทั งเมืองในแบบพาโนรา
มา และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกทีสร้ างในสมัยสตาลิน นอกจากนี ยังมีแผงลอยขายของทีระลึกในราคา

ถูกตั งอยู่เป็ นจํานวนมากทีท่านสามารถเลือกซื อและต่อรองราคาได้ ด้วย นําท่านชมสถานีรถไฟใต้ดนิ กรุ ง
มอสโคว์ ถือได้ วา่ มีความสวยงามมากทีสดุ ในโลก ด้ วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายใน
สถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดนิ มีจดุ เริ มต้ นมาจากช่วงแรกสุดทีสตาลินขึ นมาเป็ นผู้นาํ สหภาพ
โซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมทีนํามาตกแต่งภายในสถานีนั นเป็ นลักษณะของMonumental art คือ
ลักษณะของงานศิลปะทีสร้ างขึ นเพือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึงจะสือออกมาในรูปของงานปั น รูป
หล่อ ภาพสลักนูนตํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง (มื อที 9) เมนูอาหารพื นเมือง

บ่าย

จากนั นนําท่านเข้ าชมวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral)(ด้ านในห้ ามถ่ ายภาพ) เป็ นมหา
วิหารโดมทองทีใหญ่ทีสดุ ในรัสเซีย สร้ างขึ นเพือเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงคราม นโปเลียนเมือปี ค.ศ.
1812 โดยพระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที 1 ใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 45 ปี สมควรแก่เวลานําท่ านเดินทางสู่
สนามบินโดโมเดโดโว เพือเช็คอินเดินทางกลับประเทศไทย

18.25

ออกเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบินไทย Thai Airways เทียวบินที TG975

วันที 5

สนามบินสุวรรณภูมิ

07.30

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
หมายเหตุ: รายการทัวร์ สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
การจราจรช่ วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลียนโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ ของท่ านเป็ นหลัก เพือให้ ท่านท่ องเทียวได้ ครบถ้ วนตามโปรแกรม
เงือนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางครั งนี จะต้ องมีจานวน 25 ท่ านขึ นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทวั ร์ กบั บริษัททีมีโปรแกรมใกล้ เคียงกัน
- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทีผ้ เู ดินทางไม่ถึง25ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทําการแจ้ งให้ ท่านทราบก่อนล่วงหน้ า
2. ในกรณีทีลกู ค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น
3.กรณีทที ่ านเป็ นอิสลาม หรือแพ้ อาหารเนื อสัตว์ บางประเภท ให้ ท่านโปรดระบุมาให้ ชัดเจน
4.การจองทัวร์ และชําระค่ าบริการ
- กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ 20,000 บาท
สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (พร้ อมแจ้ งเลขสะสมไมล์) กรุณาส่งพร้ อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง
**สําคัญ** สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (*จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบั จากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้ บริษัทมิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ

เข้ าเมืองท่าน**กรุณาส่งพร้ อมพร้ อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร้ อมยอดคงเหลือ กรณีทีทา่ นเดินทางเป็ นครอบครัว
หลายท่าน กรุณาแจ้ งรายชือคู่นอนกับเจ้ าหน้ าทีให้ ทราบ**กรณีเปลียนชือผู้เดินทางจะต้ องมีการแจ้ งล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง
ตามข้ อตกลง มิฉะนั นถ้ าแจ้ งหลังจากเจ้ าหน้ าทีออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้ อยแล้ ว จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายเพิมเติมในส่วนนี
5.การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ เนืองจากเป็ นราคาตัวเครืองบินโปรโมชัน เมือจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถ
ยกเลิก เลือน ขอคืนเงิน ได้ ทกุ กรณี และ กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก
หรือ เข้ าประเทศทีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น รวมถึง เมือท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ ง หรือไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจ
เรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น
6.อัตราค่ าบริการนี รวม
1. ค่าตัวโดยสารเครื องบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
(ตัวกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีนังเป็ น Business Classได้ และต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมตัวกรุ๊ปเท่านั นไม่สามารถเลือนวันได้)
2. ค่าทีพกั โรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้ เคียงกัน 4 ดาว สําหรับพักห้ องละ 2 ท่าน กรณีพกั 3 ท่านต่อห้ อง หากโรงแรม
ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็ นต้ องแยกพัก 2 ห้ อง (มีคา่ ใช้ จ่ายห้ องพักเดียวเพิม)
หมายเหตุเพิมเติมเรืองโรงแรม
- เนืองจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี ยว (Single), ห้ องคู่
(Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยูค่ นละชั นกัน และโรงแรมในรัสเซียไม่มีห้องพักแบบ3 ท่าน ซึงถ้ าเข้ าพัก 3
ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ ห้องพักประเภท ห้ องคูแ่ บบไม่มีเตียงเสริม
- โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมติ ํา
- กรณีทีมงี าน Trade Fair เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ นจากราคาขายและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการ
ปรับเปลียนหรือย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม ซึงห้ องทีเป็ นห้ องเดียวอาจเป็ นห้ องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ า
ซึงขึ นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่ านํ าหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ ท้องเครือง 30 กิโลกรัม ถือขึ นเครื องได้ 7กิโลกรัม และค่า
ประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมกี ารเรียกเก็บ และกรณีนํ าสัมภาระเกินท่านต้ องเสียค่าปรับ
ตามทีสายการบินเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงือนไขของกรมธรรม์ ไม่ รวมประกันสุขภาพ
7.อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื องดืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่าภาษีทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่ าภาษีนํ ามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัวเครืองบิน และได้ ทําการขายโปรแกรมไป
แล้ ว
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจา่ ย 3%
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าทีโรงแรม
7. ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิน และพนักงานขับรถ 45 USD /ท่ าน ตลอดทริปการเดินทาง
8.ค่าวีซา่ และบริการต่างๆ สําหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ ต้องทําวีซ่ารัสเซีย

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้ า
และบริษัท ฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับ
เงือนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีทีมผี ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่ านํ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิมหากสายการบินมีการปรับขึ นก่ อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนืองจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั งหมด
7. รายการนี เป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึง หลังจากได้ สาํ รองโรงแรมทีพกั ในต่างประเทศ
เรียบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปทีเข้ าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สบู บุหรี / ปลอดบุหรีได้
โดยอาจจะขอเปลียนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ทีพกั ทั งนี ขึ นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ ววิ แชร์ กรุณาแจ้ งบริษัทฯ อย่างน้ อย14วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอาํ นาจของผู้จดั กํากับเท่านั น
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผ้ เู ดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ
12. บริการนํ าดืมท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13. การประกันภัย ทีบริษัทฯได้ ทาํ ไว้ สาํ หรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั เิ หตุจากการเดินทางท่องเที ยว
ตามพ.ร.บ. การท่องเทียว เท่านั นไม่ได้ ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย ท่านสามารถขอดูเงือนไขกรมธรรมของบริษัทฯ
ได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ เข้ าใจและยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมือท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื อประกันสุขภาพใน
ระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัทประกันทัวไป และควรศึกษาเงือนไขความคุ้มครองให้ ละเอียด)
14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอาํ นาจของผู้จดั กํากับเท่านั น
15. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผ้ เู ดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ
16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ าเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า-ออก
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆทั งสิ น

