วันแรก ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.30 น.

พร้ อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS เพือ
เตรียมตัวเดินทาง และผ่ านขั นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้ าหน้ าทีบริษัทฯ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกเรื อง
กระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
วันทีสองโดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – ชมการแสดงละครสัตว์
02.05 น.
04.45 น.
06.55 น.
11.55 น.

บ่ าย

คํา

วันทีสาม
เช้ า
………. น.
………. น.

ออกเดินทางสู่กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทียวบินที QR837
(บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง)
เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ เพือรอเปลียนเครือง
ออกเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทียวบินที QR233
(บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุ งมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้ องถินช้ ากว่ าประเทศไทย 4 ชัวโมง) นําท่าน
ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางเข้ าสูก่ รุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที ใหญ่ทีสดุ ของยุโรปมีประวัติศาสตร์ ยาวนาน
ถึง 850 ปี
นําท่านเข้ าชม วิหารเซนต์ ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ ามถ่ายภาพด้ านใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที
ใหญ่ทีสดุ ในรัสเซีย สร้ างขึ นเพือเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์
ที 1 ใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารทีสาํ คัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใช้ ประกอบพิธีกรรมทีสาํ คัญระดับชาติ
นําท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั งย่านการค้ า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้ านค้ าของที
ระลึก ร้ านนังเล่น และยังมีศิลปิ นมานังวาดรูปเหมือน รูปล้ อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้ วย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู้ ที ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั ลิง นก ฯลฯ รวมทั งมายา
กล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15
นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี ยังมีบริ การถ่ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที ระลึกด้ วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดง
และซึงบางครั งการงดการแสดงไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงืน 20 USD***
 นําคณะเข้ าสู่ทีพัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่ า
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน –
ป้อมปี เตอร์ และปอล
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก โดยรถไฟด่ วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้ เวลาเพียง 4
ชัวโมงจากกรุงมอสโคว์สไู่ ปเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม.
เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก เมืองทีสวยงามจนได้ รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”

เทียง
บ่ าย

คํา
วันทีสี
เช้ า

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิน
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง พุชกิ น (Pushkin) หรื อทีร้ ู จกั กันในชือ ซาโก เซโล ซึงเป็ นทีพกั ในฤดูร้อนของราชวงศ์ทีสวยงามและ
เป็ นบ้ านทีรักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์ นําท่านเข้ าชม พระราชวังแคทเธอรี น (Catherine
Palace) ทีสวยงามมากแห่งหนึงในรัสเซีย มีห้องต่างๆให้ ชมนับร้ อยห้ อง แต่ห้องที ทกุ ท่านต้ องไม่พลาดชมก็คือ ห้ องอําพัน
(แอมเบอร์ รูม) ทีเป็ นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที 18 อันประมาณค่ามิได้ ทีช่างจากเยอรมันสร้ างให้ แก่ปราสาทของกษัตริ ย์
ฟรี ดริ ชที 1 แห่งรัสเซีย ประกอบด้ วยไม้ โอ๊ คขนาดใหญ่หกชิ นเนื อที100 ตารางเมตร ประดับด้ วยอําพัน 6 ต้ น พร้ อมกระจก
ผนังและโมเสก อัญมณี ลํ าค้ าจากอิตาลี ห้ องอําพันถูกสร้ างขึ นใหม่ในช่วง20 ปี ทีผ่านมา ปั จจุบันราคาประเมินคร่ าวๆ
มากกว่า 142 ล้ านดอลล่าห์สหรัฐ จากนั นนําท่านชม ป้อมปี เตอร์ และปอล (Peter and Paul Fortress) สิงก่อสร้ างอันดับ
แรกสุดของเมือง เพือเป็ นอนุสรณ์ตอ่ ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็ นศิลปะแบบบารอก ตั งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี ชมด้ าน
ในซึงเป็ นทีเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ มจากพระเจ้ าปี เตอร์ มหาราชจนกระทังกษัตริ ย์พระองค์สดุ ท้ ายของราชวงศ์
พระเจ้ านิโคลัสที 2 และครอบครัว
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นําคณะเข้ าสู่ทีพัก PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่ า
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ – โบสถ์ หยดเลือด –
ช้ อปปิ งถนนเนฟสกี
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปี เตอร์ ฮอฟ (Peterhof) ซึงเป็ นทีตั งของพระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์ (Peterhof Palace) ที
สร้ างขึ นในสมัยพระเจ้ าปี เตอร์มหาราช พระตําหนักทีได้ ชือว่าเป็ น Russian Versailles เป็ นพระราชวังทีงดงามโดดเด่นด้ วย
อุทยานนํ าพุทีพวยพุ่งมาจากรู ปปั นสีทองและทีต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้ วยสถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตืนตาตืนใจกับ
ประติมากรรมทีวิจิตรงดงามอลังการยิ ง ห้ องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้ วยทองคําอร่ ามเรื องพร้ อมภาพเขียนที
สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้ วยพฤกษานานาพันธุ์และสวน
นํ าพุอนั ตระการตาสวยงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ในฝรั งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําชมความยิงใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ทีประกอบด้ วยห้ องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้ อง สถานทีแห่ง
นี เคยใช้ เป็ นทีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที 5 ของไทยในการเจริ ญสัมพันธไมตรี ไทย-รัสเซีย ปั จจุบนั พระราชวังนี
ได้ ถกู ใช้ เป็ นพิพธภัณฑ์ เข้ าชม พิพิธภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (Hermitage Museum) ทีเก็บรวบรวมงานศิลปะลํ าค่าของโลกกว่า 8
ล้ านชิ น รวมทั งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี, ปี กัสโซ, แรมบรันด์ , แวนโก๊ ะ ฯลฯ จัดเป็ น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะทีสวยทีสดุ และใหญ่ทีสดุ ของโลกแห่งหนึง จากนั นแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ หยดเลือด (Church of Christ’s
Resurrection) ซึงพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที 3 ทรงสร้ างขึ นบนบริ เวณทีพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระ
ชนม์ เพือเป็ นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงนํารูปแบบสถาปั ตยกรรมของรัสเซียในคริ สต์ศตวรรษที 16-17 มาใช้ ในการก่อสร้ าง มี
ลักษณะรูปร่างคล้ ายวิหารเซนต์บาซิลทีมอสโคว์ จากนั นให้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ งบนถนนเนฟสกี ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก ทีมีสถาปั ตยกรรมทีโดดเด่นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 18-20 เป็ นทั งทีตั งของย่านการค้ า,ย่านทีอยู่อาศัย,พระราชวัง,โรง
ละคร

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิน

 นําคณะเข้ าสู่ทีพัก PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่ า
วันทีห้า มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุ งมอสโคว
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําเข้ าชม มหาวิหารเซนต์ ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ทีได้ ชือว่าเป็ นมหาวิหารทีสวยงามทีสดุ และใหญ่เป็ นลําดับ 4
ของโลก ภายในมีรูปภาพทีสร้ างด้ วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกั ดิสทิ ธิแห่งนี เป็ นทีนบั ถือของชาวเมืองอย่างมาก
เนืองจากครั งหนึงตัวเมืองถูกถล่มด้ วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี และ
ถ่ายรูปทีด้ายหลังของพระมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึงจะมีรูปปั นแกะสลักของพระเจ้ านิโคลัสที 1 ทรงม้ ากับฐานทีมีรูปปั นของ
พระมเหสีและพระธิดาล้ อมรอบแสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อํานาจ และความยุติธรรม สอนทีสอง
พระราชวังเร์ เมอรี
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
…………..
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งมอสโคว์ โดยรถไฟความเร็ วสูง Sapsan #768A ใช้ เวลาเพียง 4 ชัวโมงจากเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์กไป
กรุงมอสโคว์ ระยะทางประมาณ 800 กม.
...........
เดินทางถึงกรุงมอสโคว์
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมืองจัตุร
 นําคณะเข้ าสู่ทีพัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่ า
วันทีหก พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี –จัตุรัสแดง–โบสถ์ เซนต์ บาซิล
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา
และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําให้ เป็ นเมืองที มีประชากรหนาแน่นทีสดุ ใน
ยุโรป นําท่านเข้ าสูภ่ ายในรั วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ทีประทับของพระเจ้ าซาร์ ทกุ พระองค์ จนกระทัง
พระเจ้ าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงย้ ายไปนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ปั จจุบนั เป็ นทีประชุมของรัฐบาลและทีรับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ นําท่านสูจ่ ตั รุ ัสวิหาร ถ่ายรู ปกับโบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชั น โบสถ์อาร์ คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน
และเข้ าชมด้ านในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึงเป็ นโบสถ์ทีสําคัญใช้ ในงานพิธีกรรมทีสําคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของ
พระเจ้ าซาร์ ทกุ พระองค์จากนั นชมระฆังพระเจ้ าซารร้ างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้ างระฆังใบใหญ่ที สดุ ในโลก
เพือนําไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทําให้ ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้ าซาร์ ที มีความต้ องการ
สร้ างปื นใหญ่ ทีสุดในโลกทียงั ไม่เคยมีการใช้ ยิงเลย ทําด้ วยบรอนซ์ นํ าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์
อัสสัมชัญจะไม่ อนุญาตให้ เข้ าชมด้ านใน) นําเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี เป็ นพิพิธภัณฑ์ทีเก่าแก่ทีสดุ ของรัสเซียเพือ
เป็ นทีเก็บสะสมของเจ้ าชายมัสโควี ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 14-15 ปั จจุบนั เป็ นสถานทีเก็บสะสมของมีค่าทีดีทีสดุ ของรัสเซีย
จากคริ สต์ศตวรรษที 14 ถึงช่วงต้ นคริ สต์ศตวรรษที 20 พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรี เป็ นหนึงในสามพิพิธภัณฑ์ทีเก็บรวบรวมทรัพย์
สมบัติของพระเจ้ าแผ่นดินทีสมบูรณ์แบบ ซึงอีก 2 ทีอยูท่ ีองั กฤษ และ อิหร่าน
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่ าย

คํา

นําชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้ างใจกลางเมืองทีเป็ นเวทีของเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ ของรัสเซียไม่ว่าจะ
เป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรื อการประท้ วงทางการเมือง สร้ างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที 17 ปั จจุบนั สถานทีแห่งนี ใช้ จดั
งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที ระลึกสงครามโลกครั งที 2 บริ เวณโดยรอบของจัตรุ ัส
แดงเป็ นทีตั ง ของกลุม่ สถาปั ตยกรรมที สวยงาม อันได้ แก่ ถ่ายรู ปด้ านนอกวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil's Cathedral)
ประกอบด้ ว ยยอดโดม 9 ยอดทีมีสีสนั สวยงามสดใส สร้ างด้ วยศิ ลปะรั สเซี ยโบราณโดยสถาปนิ กชาวรั สเซีย Postnik
Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีทํามาจากทับทิม
นํ าหนัก 20 ตัน ซึงพรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับ ไว้ เมือปี ค.ศ.1995 ชมห้ างสรรพสินค้ ากุ ม (GUM Department store)
สถาปั ตยกรรมทีเก่าแก่ของเมือง สร้ างในปี ค.ศ.1895 จําหน่ายสินค้ าจําพวกแบรนด์เนม เสื อผ้ า เครื องสําอาง นํ าหอม และ
ราคาค่อนข้ างแพง ชมอนุสรณ์ สถานเลนิน ทีเก็บศพสร้ างด้ วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่ นแท่นหินมีโลงแก้ ว
ครอบอยู่
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง

 นําคณะเข้ าสู่ทีพัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่ า
วันทีเจ็ด
เนินเขาสแปร์ โรว์ – สถานีรถไฟใต้ ดินมอสโคว์ –VEGUS MEGA STORE – สนามบินมอสโคว์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสู่ เนิ นเขาสแปร์ โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวทีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งมอสโคว์ได้ ทั งเมืองและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที สร้ างในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากนี ยังมีแผงลอยขายของทีระลึกในราคาถูกตั งอยู่เป็ น
จํานวนมากทีท่านสามารถเลือกซื อและต่อรองราคาได้ ด้วย นําท่านชม สถานี รถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ ถือได้ ว่ามีความ
สวยงามมากทีสดุ ในโลก ด้ วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้ าใต้
ดินมีจดุ เริ มต้ นมาจากช่วง แรกสุดทีสตาลิน ขึ นมาเป็ นผู้นําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที นํามาตกแต่งภายใน
สถานีนั นเป็ นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที สร้ างขึ นเพือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึงจะ
สือออกมาในรูปของงานปั น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิน
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ ห้ าง VEGUS MEGA STORE อิสระช้ อปปิ งสินค้ าแบรนด์ชือดัง อาทิเช่น BOSS, CALVIN KLEIN,
ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ หรื ออาจจะเป็ นสินค้ าของฝากต่างๆของประเทศรัสเซีย
19.00 น.
นําคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซื อสินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษีภายในสนามบิน
23.30น. ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทียวบินที QR230
(บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
วันทีแปด
โดฮา – กรุ งเทพฯ
04.45 น.เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพือรอเปลียนเทียวบิน
08.15 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทียวบินที QR832
(บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง 15 นาที)
18.50 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12ปี )

27 ก.พ. – 06 มี.ค. 2561
03 – 10 มีนาคม 2561
20 – 27 มีนาคม 2561
10 – 17 เมษายน 2561
11 – 18 เมษายน 2561
12 – 19 เมษายน 2561
14 – 21 เมษายน 2561
21 – 28 เมษายน 2561
24 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561

43,999
46,999
46,999
55,999
55,999
55,999
55,999
49,999
49,999

43,999
46,999
46,999
55,999
55,999
55,999
55,999
49,999
49,999

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12
ปี )
43,999
45,999
45,999
54,999
54,999
54,999
54,999
48,999
48,999

พักเดียว
เพิม

ราคา
ไม่ รวม
ตัว

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

29,999
32,999
32,999
39,999
39,999
39,999
39,999
35,999
35,999

**ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิน**
** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ ละครั งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 20 ท่ านขึ นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการ
เลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุ ณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชําระเงินค่ ามัดจํา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ทีจะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป ...ส่ วนทีเหลือชําระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
1. เนืองจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ อ งเดียว(Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และ
ห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยู่คนละชั นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพัก
แบบ 3 ท่าน ซึงถ้ าเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจําเป็ นต้ องแยกห้ องพักเนื องจากโรงแรม
นั นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการเรี ยกเก็บเงินเพิมเติมในกรณีทีอาจมีการแยกห้ องพัก
2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตํา

3. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการ
ปรับเปลียนหรื อย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในรัสเซียทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเป็ นห้ องเดียวอาจเป็ นห้ องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ งอาบนํ า ซึงขึ นอยูก่ บั
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่ าบริการนี รวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพกั ตามทีระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื อทีระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มิ นิบาร์
ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีส ังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ านละ 36 USD/ทริป/ท่ าน (คนขับ3USD,ไกด์ 3USD/วัน/ท่ าน)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 24 USD/ทริป/ท่ าน (3USD/วัน/ท่ าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการชําระค่ าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 20,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง

2.
3.

นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริ การส่วนทีเหลือทั งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีไม่ชําระ
เงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่า นถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์ นั นๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทําการของทางบริ ษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี(ผู้มีชือในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัท เป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ

2. กรณีนกั ท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้ อม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้ นําเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดย
มีเงือนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว ***ในกรณีทีวันเดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน***
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การทีชําระแล้ วทั งหมด
ทั งนี ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที ได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การทีชําระแล้ วเนืองในการเตรี ยมการจัดการนําเที ยวให้ แก่นกั ท่องเทียว เช่น การ
สํารองทีนังตัวเครื องบิน การจองทีพกั ฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซื อขาดแบบมีเงือนไข หรื อเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆ
ถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 20 คน
6. ในกรณีทีลกู ค้ ายืนวีซา่ กับทางบริษัทแล้ ว ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทัวร์ ทีลกู ค้ าชําระมาแล้ ว
ยกเว้ นในกรณีทีวีซา่ ไม่ผา่ น ทางบริ ษัทจะคิดค่าใช้ จ่ายตามทีเกิดขึ นจริ ง
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นี สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
2. ทัวร์ นี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทั งหมดหรื อถูกปฏิเสธการเข้ าออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมดให้ แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนกั ท่องเทียวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเทียวหรื อเอ
เจนซีทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที มีวี
ซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริ การเพิมจากการทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าทีทางบริ ษัทกําหนดเพือให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํานําหน้ าชื อ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ
เพือใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีทีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีมิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันทีเดินทางจริ งของประเทศทีเดินทาง ทั งนี บริ ษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ

6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที เพิมขึ นของนักท่องเที ยวทีมิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้ า เปลียนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อืน เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการปรับ
ราคาค่าบริ การเพิมขึ น ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครื องบิน ค่าภาษี เชื อเพลิง ค่าประกันภัยสาย
การบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ
บริ ษัทกํากับเท่านั น
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึ นเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น และรวมกันทุกชิ นไม่เกิน
1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาต
ให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถ้ าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที กําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที โหลดใต้ ท้อง
เครื องบินเท่านั น
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที โหลดใต้ ท้อง
เครื องบินเท่านั น

