Special Russia
มอสโคว์-ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน
ช้อปปิ้ง Outlet Village
โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
06.00 น.
09.20 น.
12.10 น.
15.20 น.
20.25 น.

16-20 มิ .ย.2560

กรุงเทพฯ – มอสโคว์
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q
สายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR831
เดิ นทางถึงสนามบิ นโดฮา ประเทศกาต้าร์ จากนัน้ นาท่านเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นโดฮา โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR229
เดิ นทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและรอรับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านเข้าสูต่ วั เมืองมอสโคว์
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Izmailovo Gamma หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองมอสโคว์ เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
หรืออดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ชมความวิจติ รงดงามของ กรุงมอสโคว์
เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียทีย่ งิ่ ใหญ่
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น
สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็ นจุดกาเนิดแห่งประวัตศิ าสตร์รสั เซีย ทีม่ อี ายุยาวนานกว่า 850 ปี
สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี
มีรบั สังให้
่ สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ทีเ่ ป็ นเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือทีส่ ถิตย์ของพระเจ้า
ปจั จุบนั พระราชวังเครมลินเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และทีต่ งั ้ สถานทีส่ าคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ
หอระฆังของอีวานมหาราชและสิง่ ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย ชม โบสถ์อสั สัมชัญ
วิหารหลวงทีเ่ ก่าแก่สาคัญและใหญ่ทส่ี ดุ ในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าทีม่ มี าก่อนแล้ว
ใช้ในการประกอบพิธรี าชาภิเษก ชมป้อมปื นใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและ
ชมระฆังยักษ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านัน้ คือ 10.00
/12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิ ดวันพฤหัสบดี) ดังนัน้ กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง เคร่งครัด) จากนัน้ ชม
ชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึง่ เป็ นทีเ่ ก็บสมบัตลิ ้าค่าของกษัตริยร์ สั เซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร,
บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคา,เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ
ในยุโรปรวมถึงไข่อสี เตอร์ทห่ี าชมได้ยากยิง่ จากนัน้ ชมโบสถ์อสั สัมชัญ, ปื นใหญ่ยกั ษ์
และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตรุ สั แดง ทีม่ คี วามสาคัญในหน้าประวัตศิ าสตร์การเมืองรัสเซีย ชมจัตรุ สั แดง
ซึง่ เป็ นสถานทีส่ าคัญตัง้ อยู่กลางใจเมืองของมอสโคว์ เป็ นจัตุรสั ทีส่ วยงามทีส่ ดุ ในโลก เป็ นสถานทีเ่ ก็บศพ
เลนิน ศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนนับล้านชิน้
ตอกลงบนพืน้ จนกลายเป็ นลานหินโมเสกเป็ นพืน้ ทีล่ านกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรสั แดงนัน้
เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ นู ย์ของรัสเซีย สังเกตได้จากทีพ่ น้ื ถนนจะมีสญ
ั ลักษณ์เป็ นวงกลม
และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนกั ท่องเทีย่ วเข้าไปยืนกลางวงกลมนัน้
และโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตวั เองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาทีม่ อสโคว์อกี ครัง้
ลานกว้างของจัตุรสั แดงนี้มพี น้ื ทีก่ ว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้าทีเ่ ป็ นสถานทีจ่ ดั งานสาคัญๆ ต่างๆ
ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรสั แดงยังประกอบไปด้วยสถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่นๆ
รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์รสั เซีย และห้างสรรพสินค้ากุม
เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปภายนอกของ วิ หารเซ็นต์บาซิ ล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์
ทีส่ ร้างขึน้ โดยพระเจ้าอีวานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวิค
ทีป่ จั จุบนั ล่มสลายไปกับความยิง่ ใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด
ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสนั สวยงาม จนนักท่องเทีย่ วเรียกกันว่า โบสถ์ลกู กวาด
สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev
ทีห่ ลังจากสร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทัง้ สองข้าง โดยคาสังของพระเจ้
่
าอีวานที่ 4 หรือกษัตริยอ์ วี านผูโ้ หดร้าย
ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก
จึงมีคาสังให้
่ ปนู บาเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทัง้ สอง
เพื่อไม่ให้สถาปนิกผูน้ นั ้ สามารถสร้างสิง่ ทีส่ วยงามกว่านี้ได้อกี จากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ งที่
ห้างสรรพสิ นค้ากุม ห้างทีเ่ ป็ นสถาปตั ยกรรมทีเ่ ก่าแก่ของเมือง สร้างมาตัง้ แต่ปีค.ศ.1895
ทัง้ ใหญ่โตและสวยงาม จาหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด
โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายแบรนด์
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับทีพ่ กั โรงแรม Izmailovo
Gamma หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่
เช้า

มอสโคว์-ซากอส-มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอส Zagorsk หรือ Sergiev Posad
เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ ห่างจากมอสโคว์ประมาณ 70 กิโลเมตร
ซากอร์สเป็ นทีต่ งั ้ ของศาสนสถานทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ และเก่าแก่เป็ นเมืองทีพ่ บโดยการแสวงบุญของนักบุญเซอร์เกอเ
ยฟ โปสาด หรือเซอร์เจียส แห่งราโดเนซในปี ค.ศ.1354 เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ
เป็ นทีต่ งั ้ ของศาสนสถานทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ และเก่าแก่ทส่ี ดุ ในคริสต์ศตวรรษที่
14-17 เป็ นทีแ่ สวงบุญทีศ่ กั ดิสิ์ ทธ์ของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา
สอนการวาดภาพไอคอน นาท่านชมโบสถ์เก่าแก่แห่งซาร์กอส ทีภ่ ายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ
มีแท่นสาหรับประกอบพิธขี องพระสังฆราชและทีส่ าหรับนักร้องนาสวด
ชัน้ ล่างเป็ นห้องครัวสาหรับทาอาหารให้กบั คนจน จากนัน้ ชม โบสถ์อสั สัมชัญ
ทีส่ ร้างเลียนแบบโบสถ์ทพ่ี ระราชวังเครมลิน เข้าชมภายในได้เฉพาะช่วงฤดูรอ้ น และชมโบสถ์โฮลีทรินิต้ี
สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็ นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปตั ยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง
ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็ นโบสถ์ทท่ี าพิธี
ท่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียสพร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้...
จากนัน้ มีเวลาให้ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้าจาก บ่อน้าศักดิสิ์ ทธิ ์ กลับไปเป็ นศิรมิ งคล
น้าในบ่อเป็ นน้าธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาทีโ่ บสถ์แล้วค้นพบบ่อน้าโดยบังเอิญ
หลังจากนาน้ามาล้างหน้า ความศักดิสิ์ ทธิก็์ ทาให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางกลับสู่ มอสโคว์ นาท่านเดินชม ถนนอารบัต (Arabat Street)
ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็ นทีอ่ ยู่ของชนชัน้ ขุนนาง และศิลปิ นทีม่ ผี อู้ ุปถัมภ์
ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็ นย่านทีพ่ กั ของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์
ปจั จุบนั ถนนอารบัต กลายเป็ นถนนคนเดินทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ของรัสเซีย เป็ นแหล่งของศิลปิ น จิตรกร
ร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านกาแฟ เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับทีพ่ กั โรงแรม Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า
มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม วิ หารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1
เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ
และแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็ นเจ้าทีท่ รงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน
โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990
สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนัน้ ได้สงให้
ั ่ ทุบโบสถ์ทง้ิ เพื่อดัดแปลงเป็ นสระว่ายน้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก
จนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมตั ใิ ห้มกี ารก่อสร้างวิหารขึน้ มาใหม่
ด้วยเงินบริจาคของคนทัง้ ประเทศ ซึง่ จาลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

23.30 น.

วิหารนี้จงึ กลับมายืนหยัดทีเ่ ดิมอีกครัง้ โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทาพิธเี มื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000
ปจั จุบนั วิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธกี รรมสาคัญระดับชาติของรัสเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านขึน้ สู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนิ นฮิ ลส์ (Spallow Hills)”
เป็ นจุดชมวิวทีม่ องเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควทีอ่ ยู่เบือ้ งล่างได้โดยทัง้ หมด
จึงทาให้เลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ บ้านพักของตน
ปจั จุบนั พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ ในมอสโคว์
ั
ให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึง่ สร้างด้วยสถาปตยกรรมแบบเลนิ
น
และยังเป็ นต้นแบบการสร้างอาคารในยุคต่อๆ มา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ Outlet Village
แหล่งช้อปปิ้ งอีกแห่งหนึ่งของมอสโคว์ มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพืน้ เมืองรวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
อาทิ Adidas, Converse, Crocs, Furla, Guess, Nike, Puma, Quicksilver, Samsonite, Tommy Hilfiger
เป็ นต้น เพื่อความสะดวก อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิ น โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื่ องจากการจราจรใน
กรุงมอสโคว์ค่อนข้างหนาแน่ นและใช้เวลาการเดิ นทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจาเป็ นต้องเผือ่
เวลาในการเดิ นทางสู่สนามบิน
ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR230

วันที่ห้า
04.45 น.
08.15 น.
19.00 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นโดฮา ประเทศกาต้าร์ จากนัน้ นาท่านเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR832
เดิ นทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..

กลางวัน
บ่าย

18.00 น.

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ
ที่ ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
ในประเทศรัสเซี ย จะมีวนั หยุดและวันปิ ดการเข้าชมสถานที่ และพระราชวังต่างๆ ไม่ตรงกัน
หากรายการทัวร์ที่เดิ นทาง สถานที่ ใดปิ ดโดยไม่ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเข้าชมสถานที่ อื่นทดแทนหรือคืนเงิ นค่าเข้าชมให้
กรณี ที่ไม่สามารถจัดทดแทนได้

อัตราค่าบริ การ สารับจานวนผู้เดิ นทางไม่ตา่ กว่า 30 ท่าน

พักห้องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ
ราคาไม่รวมตั ๋ว ท่านละ

32,900
4,900
16,900

บาท
บาท
บาท

**ไม่รวมค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
(ค่าใช้จ่ายทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **
*** บัตรโดยสารของการบิ นเป็ นราคาพิ เศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***

*** โรงแรมในรัสเซีย ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทันทีหลังจากได้รบั การยืนยันการจอง และส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางทันที
2. หากมีการยกเลิการจอง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นมัดจาหรือค่าทัวร์ เนื่องจากเป็ นทัวร์ราคาพิเศษ
์
ไม่สามารถโยกย้ายเป็ นรายการอื่นได้
3. บริษทั ฯ สงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้
เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ฯ
ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
4. กรณีเจ็บปว่ ย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่ามัดจาทัง้ หมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2
และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว บริษทั ฯ จะทาการคืนเงินได้หรือไม่
ขึน้ อยู่กบั สายการบินตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ณ ประเทศทีเ่ ราเดินทาง

อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-มอสโคว์-โดฮา-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 มัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี
และผูใ้ หญ่ทอ่ี ายุเกิน 75 ปี จะได้รบั การคุม้ ครองกรมธรรมพ์ไม่เกิน 500,000 บาท
(ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 7
เม.ย.60 และท่านต้องชาระเพิม่ หากมีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าทิ ปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่ น-ร้านอาหาร ในรัสเซีย และ หัวหน้ าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 1,500
บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง
 ค่าใช้อาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการหรือจ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น
ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ (ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง)
 สาหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
 ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน
สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ
จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์

การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ
มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินทัง้ หมด
์
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดและหากแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบิน หรือถูกปฏิเสธวีซ่ากรณีเป็ นชาวต่างชาติ บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา 20,000 บาท
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง
เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ
ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในความรั
บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
์
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์
ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ
จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ
การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ
จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง
บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง
เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า
Reservation Fee ไปแล้ว
o หากเป็ นช่วงคริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน /

2.
3.
4.

3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว
แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในรัสเซียทีม่ ลี กั ษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัด
และไม่มอี ่างอาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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