RUSSIA COLORFUL AUTUMN
จุ ด เด่ น
 ชม สถานีรถไฟใต้ ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
 ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน สถานทีท่ อ่ งเที่ยวที่ขึ ้นชื่อของรัสเซีย
 ชม โบสถ์ อัสสัมชัญ สถาปั ตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด
 ชม จตุรัสแดง เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
 ชม วิหารเซนต์ บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสสี นั สดใสสวยงาม
 ชม สแปร์ โร่ ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ ทงหมด
ั้
 ชม วิหารเซนต์ ซาเวียร์ เป็ นวิหารที่สาคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
 ช้ อปปิ ง้ ตลาดอิสมายลอฟกี ้ ตลาดขายสินค้ าพื ้นเมือง
ชื่ อโปรแกรม RUSSIA COLORFUL AUTUMN
จานวน 6 วัน 3 คืน
กาหนดการเดิ น ทาง
วันที่ 1
สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่ าน)
19:30 น. คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้ า 8 เคาน์เตอร์
S สายการบิน MAHAN AIR โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ
** โปรดแต่ งกายด้ วยชุดสุภาพ ณ ท่ าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่ าน **
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้ แขนยาวไม่ รัดรูป และเตรียมผ้ าสาหรับสาหรับ
คลุมศรีษะ

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้ แขนยาว
22:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่ าน โดยเที่ยวบินที่ W5050

วันที่ 2

เตหะราน (อิหร่ าน) - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์ บาซิล - ตลาดอิส
มาย ลอฟกี ้

03:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่ าน (เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่ อง)
08:50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน MAHAN AIR เที่ยวบินที่ W5084
11:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน วนู โคโว หลังผ่านขันตอนการตรวจหนั
้
งสือ เดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรี ยบร้ อย นาท่านเดินทางเข้ าสูก่ รุ ง มอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย และยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทีสดุ
ของยุโรป มี ประวัติศาสตร์ ยาวนานถึง 850 ปี จากนันน
้ าท่านชม วิหารเซนต์ ซาเวียร์ St. Saviour
Cathedral เป็ นวิหารที่สาคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติ สร้ าง
เป็ นที่ระลึกถึงพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ ได้ เวลานาท่านชม
จตุรัสแดง Red Square เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ ของรัสเซีย สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าอีวานที่ 3 เพื่อเป็ น
สถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะได้ มีเวลาอิสระถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ อาคาร
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์ บาซิล Saint Basil's Cathedral ตัวโบสถ์ มี
หลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มี สีสนั สดใสสวยงามขนาดเล็กใหญ่ ลดหลัน่ กันไปไม่มีที่ใด

เหมือนมีที่เดียวในโลก และจากนันอิ
้ สระให้ ท่านเดินชม และเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมชันน
้ าภายในห้ าง
กุม สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองที่มีความสวยงามโดดเด่น ได้ เวลาเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ตลาด
อิสมายลอฟกี ้ Izmailovsky Market ตลาดขายสินค้ าพื ้นเมือ ง ซึ่งท่านจะได้ พบกับสินค้ าของที่ระลึก
มากมาย อิสระท่านเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้ า (แม่ลกู ดก) ผ้ าพันคอ กล่องดนตรี
รูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้ แกะสลัก และสินค้ าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
วันที่ 3

Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่ า
ซากอร์ ส - โบสถ์ อัสสัมชัญ - โบสถ์ ทรินิตี ้ - สแปร์ โร่ ฮิลล์ - ถนนอารบัต

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ ส Zagorsk เดินทางออกจากกรุ งมอสโคว์ ชมโบสถ์ เก่าแก่ที่
ภายในตกแต่งด้ วยภาพนักบุญ มีแท่นสาหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สาหรับนักร้ องนาสวด
ชัน้ ล่างเป็ นห้ องครัวสาหรั บทาอาหารให้ กับคนจน จากนันชม
้ โบสถ์ อัสสัมชัญ Assumption Church
สร้ างเลียนแบบโบสถ์ที่พระราชวังเครมลิน เข้ าชมภายในได้ เฉพาะช่วงฤดูร้อน และชม โบสถ์ ทริ นิตี ้ Holy
Trinity สถาปั ตยกรรมเป็ นแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในมีโลงศพเงินของนักบุญเซอร์ เจียส ผู้ก่อตัง้
เมืองซากอร์ ส ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้ วยการจูบฝาโลงศพของท่าน

เที่ยง

ค่า
ที่พัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นเลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึกบริ เวณตลาดนัดหน้ าโบสถ์ ซึ่งเป็ นแหล่งจาหน่ายสินค้ าที่ระลึก
ที่ขึ ้นชื่อ เช่น ตุ๊กตาแม่ลกู ดก ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไม้ สินค้ าหัตถกรรมพื ้นบ้ าน งานฝี มือ ของเล่นสาหรั บ
เด็ก ของใช้ ในฤดูหนาว เช่น ผ้ าพันคอไหมพรม ถุงมื อ กันหนาว และสินค้ าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ได้ เวลาอัน
สมควร เดินทางกลับเข้ ากรุงมอสโคว์ นาท่านสู่ สแปร์ โร่ ฮิลล์ Sparrow Hill จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ ทงหมด
ั้
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้ างเป็ นตึกสูงใน
สมัยสตาลิน ซึง่ เป็ น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้ างด้ วยรู ปทรงเดียวกัน จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต ย่าน
การค้ า มีของซื ้อของขายมากมาย เป็ นถนนที่ขึ ้นชื่อของ กรุงมอสโคว์
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

พระราชวังเครมลิน - โบสถ์ อาร์ คแอนเจล ไมเคิล - ห้ างสรรพสินค้ ากุม - สถานีรถไฟใต้ ดิน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าผู้มีเกียรติสู่ พระราชวังเครมลิน Kremlin Palace สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ ้นชื่อของรัสเซีย สร้ าง
ขึ ้นมาพร้ อมกับกรุงมอสโคว์ จึงเป็ นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ ของรัสเซีย จากนันชม
้ โบสถ์ อัสสัมชัญ
สร้ างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถ์ อาร์ คแอนเจล ไม

เคิล ที่สร้ างอุทิศให้ กบั นักบุญอาร์ คแอนเจล ไมเคิล เป็ นที่เก็บพระศพของพระเจ้ าซาร์ ก่อนยุคพระเจ้ าปี เต
อร์ มหาราช ชม ระฆังพระเจ้ าซาร์ สร้ างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะ
สร้ างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทาให้ ระฆังแตก ปั จจุบันวางโชว์ ไว้
ภายในพระราชวังเครมลิน ชม ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ Tsar Cannon สร้ างในปี ค.ศ.1586 ต้ องการให้
เป็ นปื นใหญ่ที่สดุ ในโลกทาด้ วยบรอนซ์ น ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านช้ อปปิ ง้ ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม Gum ห้ างสรรพสินค้ าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุ งมอสโก แต่มี
ชื่อเสียงในเรื่ องของสินค้ าอันมีให้ เลือกซื ้อกัน อย่างหลากหลายชนิดห้ างสรรพสินค้ ากุม หรื ออีกสถนที่หนึ่ง
ที่มีสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี ้ ห้ างสรรพสินค้ ากุม ก่อสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1895 มีความสวยงาม และ
โดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชัน้ มี ร้านค้ าเปิ ดให้ บริ การมากมายสาหรับให้ ผ้ ูที่
เดินทางหรื อผู้ที่ชอบการช้ อปปิ ง้ ถึง 200 ร้ านค้ าด้ วยกัน แต่สินค้ าที่นี่อาจจะมี ทงรู
ั ้ ปลักษณ์ ภายใน และ
ภายนอกที่ ดูห รู ห ราโอ่อ่ าที่ สาคัญ ตังอยู
้ ่บ ริ เ วณลานกว้ างในย่า นจตุรัส แดงห้ างสรรพสินค้ ากูมมี การ
จ าหน่ า ยสิ น ค้ าประเภทอุ ป โภคและบริ โ ภคเช่ น เสื อ้ ผ้ า ของใช้ ในครั ว เรื อ น สิ น ค้ าที่ มี ชื่ อ มี ยี่ ห้ อ
เครื่ องสาอางค์ น ้าหอม และสินค้ าที่เป็ นประเภทของที่ระลึก ซึง่ มีให้ เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว ชม
สถานี รถไฟใต้ ดิน Metro การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตาไม่ว่าจะเป็ นงาน
ปฏิมากรรม งานจิ ตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทังโคมไฟ
้
และงานประดับประดาต่างๆ ล้ วน
ปราณีตวิจิตรบรรจง **พิเศษถ้ ามีเวลา นาท่าน ล่ องเรื อ River Cruise ชมความสวยงามสองฝั่ งแม่น ้า
Moskva ซึ่ง เป็ น แม่ น า้ สายหลัก ของกรุ ง มอสโคว์ **เป็ นโปรแกรมเสริ ม มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสอบถาม
มัคคุเทศก์ การล่ องเรือขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ**

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5

เตหะราน (อิหร่ าน) - สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน วนูโคโว กรุงมอสโคว์

12:00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่ าน โดยสายการบิน MAHAN AIR เที่ยวบินที่ W5085
17:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่ าน (เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง)
22:10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน MAHAN AIR ที่ W5051
วันที่ 6

สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

07:25 น.+1เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมด้ วยความประทับใจ

อั ต ราค่ า บริ ก าร

วันเดินทาง

เดือน กรกฎาคม
26 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 01 ส.ค. 61
เดือน สิงหาคม
01 ส.ค. 61 - 06 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
เดือน กันยายน
06 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61
เดือน ตุลาคม
01 ต.ค. 61 - 06 ต.ค. 61
05 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61

หมายเหตุ

* วัน
อาสาฬหบูชา
* วัน
อาสาฬหบูชา

BUS 1 * วันแม่
BUS 2 * วันแม่

ราคาทัวร์ (บาท / ท่ าน) พักห้ องละ 2 ท่ าน
เด็กไม่ เกิน เด็กไม่ เกิน
12 ปี พัก 12 ปี พัก
วีซ่า
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
กับผู้ใหญ่ กับผู้ใหญ่
(มีเตียง) (ไม่ มีเตียง)
30,555

30,555

30,555

7,900

-

30,555

30,555

30,555

7,900

-

29,555
32,555
32,555
31,555

29,555
32,555
32,555
31,555

29,555
32,555
32,555
31,555

7,900
7,900
7,900
7,900

-

30,555
29,555
30,555
30,555

30,555
29,555
30,555
30,555

30,555
29,555
30,555
30,555

7,900
7,900
7,900
7,900

-

29,555
31,555

29,555
31,555

29,555
31,555

7,900
7,900

-

11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61

* วันสวรรคต ร.
9
* วันปิ ย
มหาราช

30,555

30,555

30,555

7,900

-

31,555

31,555

31,555

7,900

-

ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
 กรณีที่ทา่ นต้ องออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ ที่สามารถเลือ่ นเวลา และวันเดินทางได้ เพราะ
จะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นวันเวลาบิน มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น
 กรณีที่ทา่ นเป็ นอิสลาม หรื อแพ้ อาหารเนื ้อสัตว์บางประเภท ให้ ทา่ นโปรดระบุมาให้ ชดั เจน
 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สาเนาหน้ าพาสปอร์ ต ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่หลังจากที่ได้ ชาระค่ามัดจาทัวร์ หรื อค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ กรณีที่ทา่ นเดินทางเป็ นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้ งรายชื่อคูน่ อนกับเจ้ าหน้ าที่ให้ ทราบ
 กรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนา
หน้ าพาสปอร์ ตให้ ทางบริ ษัทในการออกตัว๋ เครื่ องบิน
 กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้ องมีการแจ้ งล่วงหน้ าก่อนออกเดินทางตามข้ อ ตกลง มิฉะนันถ้
้ าแจ้ งหลังจาก
เจ้ าหน้ าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี ้
 หลังจากที่ทา่ นได้ ชาระค่ามัดจา และค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือเรี ยบร้ อยแล้ ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทาง
บริ ษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรี ยมตัวการเดินทางให้ ทา่ นทางอีเมล์ หรื อแฟกซ์ที่ทา่ นได้ ระบุไว้
 ราคาทัวร์ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ จะต้ องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่
ระบุเท่านัน้
 ทางบริ ษัทไม่มีนโยบายในการจัดคูน่ อนให้ แก่ลกู ค้ าที่ไม่ร้ ูจกั กัน กรณีที่ทา่ นเดินทาง 1 ท่าน จะต้ องจ่ายค่าพัก
เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ เท่านัน้
 PASSPORT ต้ องมีอายุการใช้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ

 ลูกค้ าที่เดินทาง 3 ท่ าน อาจมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ ้นอยูก่ บั มาตราฐานโรงแรม ส่วนห้ อง TRP จะไม่
มีในบางประเทศ ยกเว้ น เด็ก Infant-12 ปี
 การให้ ทิปเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติสาหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้ องมีการเรี ยกเก็ บเพื่อเป็ น
สินน ้าใจกับผู้ให้ บริ การในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรี ยมค่าใช้ จ่ายส่วนนีเ้ พื่อมอบให้ หวั หน้ าทัวร์ ระหว่าง
การเดินทาง
 ทางบริษัทจะแจกนา้ ดื่มให้ ท่านท่ านละ 2 ขวด ณ สนามบิน เนื่องจากระหว่ างเดินทางที่รัสเซียจะ
ไม่ มีนา้ บริการ จึงขอแนะนาให้ ท่านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมีนา้ ให้ ท่านละ 1 ขวดเพียง
คืนแรกเท่ านัน้
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับพร้ อมคณะ สายการบิน MAHAN AIR
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตราฐานหรื อเทียบเท่า 3-4 ดาว สาหรับพักห้ องละ 2 ท่ าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์
การแข่งขันกีฬา หรื อกิจกรรมอื่นๆ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการย้ ายพักในเมืองใกล้ เคียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ค่าอาหารครบทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริ ษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลีย่ นแปลง
 ค่าอัตราเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณี ลูกค้ าท่านใดสนใจ ซื ้อประกันการเดินทางเพื่อ ให้ ครอบคลุมในเรื่ อ งสุขภาพ ท่า น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าของบริ ษัท** อัตราเบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 390 บาท ขึ ้นอยู่
ระยะเวลาการเดินทาง
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้ อมพนักงานขับรถที่ชานาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ ระบุในรายการ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่ น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 40 Euro /ท่ าน
ตลอดทริ ปการเดินทาง
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ฉะนันกระเป๋
้
าจะต้ องไม่เกณฑ์น ้าหนักดังนี ้
กระเป๋ าโหลดใต้ เครื่ องบินจานวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรั ม และกรณีถือขึ ้นเครื่ องได้ ไม่
เกิน 5 กิโลกรัม
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สงั่ เพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ และสาหรับราคานี ้ทางบริ ษัทจะไม่รวมค่าภาษีทอ่ งเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อคนต่างด้ าว
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
 ค่ายกกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 ค่าวีซ่าสาหรั บพาสปอร์ ต ต่างด้ าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ ต 2. ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3.
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4. สาเนาทะเบียนบ้ าน (ถ้ ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ ามี ) 6. รู ปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รู ป ทาง
บริ ษั ทจะเป็ นผู้ด าเนินการยื่นวี ซ่าให้ ท่าน โดยชาระค่าบริ การต่างหาก (ส าหรั บหนังสือ เดินทางต่างด้ า ว
เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )

เงื่ อ นไขการเดิ น ทาง
เอกสารในการเดินทาง

☒ พาสปอร์ ต

☐ วีซา่

หมายเหตุ
1.

2.

3.

4.

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้ อย่างน้ อย 15 ท่าน ซึ่งใน
กรณี นี ้ ทางบริ ษัท ยิน ดีคืน เงิ นให้ ทั ง้ หมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ า มี ) หรื อ จัดหาคณะทัวร์ อื่น ให้ ถ้ า
ต้ องการ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พัก ในต่างประเทศเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อย แต่อ ย่า งไรก็ ต ามรายการนี อ้ าจเปลี่ย นแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสมเนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ ทางการเมืองและภัย
ธรรมชาติฯลฯ โดยบริ ษัทจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ และบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี
ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเนื่อ งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศ หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรื อ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ า
เมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทไม่อาจคืนเงินให้ ทา่ นได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบ
ในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทังบริ
้ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้ าเมื องประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมื อ งให้ กับชาวต่า งชาติ หรื อ คนต่า งด้ าวที่พาพักอยู่ใ น
ประเทศไทย
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทไม่มี สิทธิ์ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ ้นแทนบริ ษัท นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทกากับเท่านัน้

5.

เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจา หรื อทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัท หรื อชาระโดยตรงกับทาง
ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้

เงื่ อ นไขการจอง / การยกเลิ ก
การจอง หรือสารองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทางพร้ อมชาระมัดจา งวดแรก 20,000 บาท
 ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
การยกเลิก
 แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 แจ้ งล่วงหน้ า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 5,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 10,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้ าเมือง จะไม่ มีการคืนเงินทัง้ หมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง ทางบริ ษัทฯ จะ
ทาการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้
คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุสด
ุ วิสยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้ า
ของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ

ใบจองทัวร์ รัสเซีย
ชื่อ – นามสกุลผู้จอง *:
จานวนผู้เดินทาง *:
ท่ าน
โทรศัพท์ ท่ ตี ิดต่ อสะดวก *: เบอร์ โทรศัพท์ :
เบอร์ มือถือ:
E-mail *:
จานวนวัน *:
วัน
คืน
เดินทางโดยสายการบิน:
วันเดินทาง *:

เบอร์ แฟกซ์ :

รายชื่อผู้เดินทาง (กรณีเดินทางไปต่ างประเทศระบุเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ ตรงกับหน้ าหนังสือเดินทาง):
1. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
2. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
3. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
4. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
5. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
ห้ องพัก 1 ท่ าน:

ห้ อง

ห้ องพัก 2 ท่ าน:

ห้ อง

เตียงเสริม:
ห้ อง
อาหาร:
ข้ อมูลเพิ่มเติม:

ห้ อง
☐ ไม่ ทานเนือ้ วัว

☐ ไม่ ทานเนือ้ หมู

เด็กพักกับผู้ใหญ่ :
☐ ไม่ ทานสัตว์ ปีก

☐ ทานมังสาวิรัต

