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วันที่หนึ่ง
08.00

น.

10.50

น.

17.10

น.

ค่า

วันที่สอง

เช้า

กลางวัน

ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภมู ิ กร ุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโด
โว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์
(-/-/D)
ขอเชิญ คณะพร้อมกั น ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ส วุ รรณภ มู ิ กรงุ เทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนา
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน
Thai Airways เที่ยวบินที่ TG974 (เที่ยวบิ นตรง)
** ใช้เวลาบิ นประมาณ 10 ชัว่ โมง 30 นาที บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิ น **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
นาท่ านผ่า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื องและศุล กากร ** เวลาท้อ งถิ่ น ช้ากว่ าประเทศไทยประมาณ 4
ชัว่ โมง **
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง
850 ปี เป็ นศูน ย์ก ลางทางเศรษฐกิ จ การเงิน การศึ ก ษา และ การเดิ น ทางของประเทศ โดยตั้ ง อยู่ใกล้
แม่นา้ มัสกวา ซึ่ งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็ นเมืองที่ มีป ระชากร
หนาแน่นที่สดุ ในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกยังเป็ นเมืองหลวงของ
สหภาพโซเวียตอีกด้วย
บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารจีน)
 ที่พกั Holiday Inn Lesnaya Hotel/ Izmailovo Gamma Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า

เมืองมอสโคว์ - มหาวิ หารเซนต์ซาเวี ยร์ - ถนนอารบัต - ท่าอากาศยานนานาชาติ เชเรเมเตี ยโว
เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติมรู ม์ นั สค์ เมืองมูรม์ นั สค์ ประเทศรัสเซีย
- เมืองมูรม์ นั สค์ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ มหาวิ หารเซนต์ซ าเวี ยร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรื อที่ เรี ยกกันว่า มหา
วิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมือ่ ปี
ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็ กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารที่สาคัญ ของนิกาย
รัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิ หาร
เซนต์ซาเวียร์จะไม่อน ุญาตให้เข้าชมด้านใน **
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

......... น.

......... น.

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ นทั้งย่านการค้า
แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปิ น
เล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ เ ชเรเมเตี ย โว เมื อ งมอสโคว์ ประเทศรัส เซี ย หรื อ
เทียบเท่า
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมรู ม์ นั สค์ เมืองมูรม์ นั สค์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน
......... เที่ยวบินที่ ......... ** ใช้เวลาบิ นประมาณ 2 ชัว่ โมง 20 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิ น **
** คาแนะนาเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ **
เนื่ องจากไฟลท์บินภายในประเทศรัสเซี ย มี การเข้มงวดเรื่องการจากัดน้ าหนักกระเป๋าสัม ภาระ
โดยส่วนใหญ่ อนญ
ุ าตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิ นได้ ท่านละ 1 ชิ้น หนักไม่เกิน 20
ก.ก. ซึ่งบางกรณีเจ้าหน้าที่ สายการบิ น อาจให้นาสัมภาระที่ ท่านจะถือขึ้นเครื่องบิ นมาชัง่ รวมด้วย
ทาให้น้าหนักเกินกว่ากาหนด (เกิน 20 ก.ก.) กรณี น้ ีสายการบิ นจาเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ ม
ซึ่งล ูกค้าจาเป็นต้องชาระเองตามจริงทัง้ หมด จึงขอความร่วมมือในการคานวณน้าหนักสัมภาระ
ก่อนเดินทางท ุกครัง้
** ไฟล์ทบิ น โปรแกรม และ เมืองที่พกั อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
เวลา สถานการณ์ และสภาพอากาศ โดยคานึงถึงประโยชน์ของล ูกค้าเป็นสาคัญ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมรู ม์ นั สค์ เมืองมูรม์ นั สค์ ประเทศรัสเซีย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมูรม์ นั สค์ (Murmansk) เมืองท่าเรือและศูนย์กลางการบริหารแคว้นปกครองตนเอง
ของรั ส เซี ย และตั้ ง อยู่บ นชายฝั ่ง ทางตอนเหนื อ ของคาบสมุท รโคล่ า ใกล้กั บ พรมแดนของนอร์เวย์แ ละ
ฟิ นแลนด์
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นาท่าน ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า (Aurora / Northern Lights) สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชมความ
มหั ศ จรรย์ ท างธรรมชาติ ท่ า มกลางทุ่ง หิ ม ะในคื น มื ด มิ ด ท่ า นจะพบกั บ แสงออโรร่ า หรื อ แสงเหนื อ
ปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตย์ปะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห้วงอวกาศ หรื อที่
เรียกว่าลมสุริยะ (Solar Wind) เมื่อลมสุริยะผ่านเข้ามาใกล้โลก ขัว้ แม่เหล็ กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอน
บางส่วนเข้าหาชัน้ บรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในชัน้ บรรยากาศ จึงทาให้
เกิ ด การเรื องแสงเป็ นสี สันต่ างๆ โดยส่ วนใหญ่ มักพบได้ในช่วงเดื อนธัน วาคม - มี นาคม ของทุก ปี ซึ่ ง
สามารถพบได้ในรัศมี 300 ก.ม. จากขัว้ โลกเท่านัน้ ทัง้ นี้การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่านี้ ขึ้นอยู่กบั
สภาพภ ูมิอากาศเป็นสาคัญ
 ที่พกั Polyarnye Zori Hotel / Azimut Hotel, Murmansk หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

ค่า

เมืองมูรม์ นั สค์ - หมูบ่ า้ นซามี่ - ฟาร์มส ุนัขพันธฮุ์ สั กี้ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า (B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นซามี่ (Sami Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม
ของรัสเซียที่ประกอบอาชีพล่าสัตว์ ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมที่
น่าสนใจ เช่น ให้อาหารกวางเรนเดียร์ นัง่ กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ า้ นชาวซามี่ (อาหารพื้นเมือง)

นาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มส ุนัขพันธ ฮุ์ สั กี้ (Husky Park) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็ นพันธุท์ ี่
เฉลียวฉลาดและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่ งชาวแลปป์ ได้เลี้ยงสุนัขพันธุน์ ี้เพื่อใช้ในการลาก
เลื่อนบนนา้ แข็งหรือหิมะ ให้ทา่ นได้สัมผัสประสบการณ์นงั ่ รถเทียมสุนขั ฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดย
ที่ฟาร์มนีจ้ ะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุน่
บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)
นาท่าน ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า (Aurora / Northern Lights) สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชมความ
มหั ศ จรรย์ ท างธรรมชาติ ท่ า มกลางทุ่ง หิ ม ะในคื น มื ด มิ ด ท่ า นจะพบกั บ แสงออโรร่ า หรื อ แสงเหนื อ
ปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตย์ปะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิ เลกตรอนทุกทิศทุกทางในห้วงอวกาศ หรื อที่
เรียกว่าลมสุริยะ (Solar Wind) เมื่อลมสุริยะผ่านเข้ามาใกล้โลก ขัว้ แม่เหล็ กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอน
บางส่วนเข้าหาชัน้ บรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในชัน้ บรรยากาศ จึงทาให้
เกิ ด การเรื องแสงเป็ นสี สันต่ างๆ โดยส่ วนใหญ่ มักพบได้ในช่วงเดื อนธัน วาคม - มี นาคม ของทุก ปี ซึ่ ง
สามารถพบได้ในรัศมี 300 ก.ม. จากขัว้ โลกเท่านัน้ ทัง้ นี้การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่า นี้ ขึ้นอยู่กบั
สภาพภ ูมิอากาศเป็นสาคัญ
 ที่พกั Polyarnye Zori Hotel / Azimut Hotel Murmansk, Murmansk หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า

กลางวัน
......... น.
......... น.
ค่า

เมืองมูรม์ นั สค์ - พิ พิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ น - พิ พิธภัณฑ์เรือทาลายน้าแข็งพลังนิ วเคลียร์ - ท่าอากาศ
ยานนานาชาติมรู ม์ นั สค์ เมืองมูรม์ นั สค์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น (Museum of Local) พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเรื่องราวของชาวซามี่หรือ
แลปส์ ชนพื้นเมืองที่เข้ามาตัง้ ถิ่นฐานตัง้ แต่ปีค.ศ. 1574
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เรือทาลายน้ าแข็ งพลังนิ วเคลี ยร์ (Nuclear Powered Icebreakers) รุ่น
Lenin ซึ่งเป็ นเรือทาลายนา้ แข็งพลังนิวเคลียร์ร่นุ แรกสร้างในปี ค.ศ. 1958 ที่เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากการล้มสลายของสภาพโซเวียต ซึ่งได้ ปลดระวางและ
จอดเที ย บท่าให้นักท่องเที่ ยวได้เข้าชมอยู่ที่เมืองมูร์ มันสค์แห่ งนี้ ขณะที่ ร่ นุ อื่ นๆ ถัด มา เช่น รุ่น Arctika ,
Sevmorput และรุ่นอื่นๆ ยังปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพื่อเปิ ดทางให้กบั เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า
และบางลาก็ใช้ในการนานักท่องเที่ยวไปสารวจขัว้ โลกเหนือ North Pole
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมรู ม์ นั สค์ เมืองมูรม์ นั สค์ ประเทศรัสเซีย
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชเรเมเตี ยโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย โดยสายการ
บิน ......... เที่ยวบินที่ .........
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
บริการอาหารค่า แบบกล่อง (อาหารพื้นเมือง)
** ไฟล์ทบิ น โปรแกรม และ เมืองที่พกั อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
เวลา สถานการณ์ และสภาพอากาศ โดยคานึงถึงประโยชน์ของล ูกค้าเป็นสาคัญ **
 ที่พกั Holiday Inn Lesnaya Hotel/ Izmailovo Gamma Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

เช้า

กลางวัน

เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิ หารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
- ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่ พระเจ้าซาร์ - พิ พิธภัณ ฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัต ุรัส
แดง - มหาวิ หารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิ เออร์ - ห้างสรรพสินค้าก ุม - อน ุสรณ์สถานเลนิน
- ชมการแสดงละครสัตว์
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ พระราชวังเครมลิ น (Grand Kremlin Palace) ที่ป ระทับ ของพระเจ้าซาร์ทกุ พระองค์
จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปี เตอร์สเบิรก์ ปั จจุบันเป็ นที่ประชุมของ
รัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็ นจัตรุ ัสวิหาร เป็ นที่ตั้งของ มหา
วิ หารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยอด
โดม 9 ยอด เป็ นสถานที่ ที่พระเจ้าซาร์ใช้ทาพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิ หาร
อัสสัมชัญจะไม่อนญ
ุ าตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิ หารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel
Michael) ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญ อาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปั จจุบันเป็ นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อน
ยุคพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 17331735 สมัยพระนางแอนนาที่ ท รงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ ที่ส ด
ุ ในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่าง
หล่ อ ท าให้ร ะฆั ง แตก ปั จ จุบั น ตั้ ง อยู่ภ ายในพระราชวัง เครมลิ น แห่ ง นี้ ผ่ า นชม ปื นใหญ่ พ ระเจ้า ซาร์
(Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็ นปื นใหญ่ที่ สดุ ในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทา
ด้วยบรอนซ์นา้ หนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
เก่าแก่ที่สดุ ของประเทศรัสเซีย เป็ นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติลา้ ค่าของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่
14-15 พิ พิ ธ ภัณ ฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็ นหนึ่ง ในสามพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ที่ เก็ บ รวบรวมทรัพ ย์ส มบั ติข องพระเจ้า
แผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สดุ ซึ่งอีก 2 ที่ อยู่ที่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นาท่า นเดิ น ทางสู่ จัต รุ สั แดง (Red Square) ลานกว้า งใจกลางเมื องที่ เป็ นเวที ข องเหตุการณ์ ส าคั ญ ใน
ประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง สร้างใน
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสาคัญ ๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วัน
แรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตรุ ัสแดงเป็ นที่ตงั้ ของกลุม่ สถาปั ตยกรรม
ที่สวยงาม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมือง
มอสโคว์ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็ นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม
ขนาบข้างด้วยกาแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให้คนจานวนไม่นอ้ ยที่เดินทางสู่จัตรุ ัสแดงแล้วจะต้อง
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งนี้ พร้อมกับการเรียนรูค้ วามเป็ นมาอันยาวนานของสถานที่สาคัญนี้
ควบคู่กันไป มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างขึน้ โดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถาน
ในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขีม่ า
นานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของ

ค่า

วันที่หก

เช้า

สถาปั ตยกรรมจึงทาให้มีเรื่ องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหา
วิห ารแห่ งนี้มาก จึงมีคาสัง่ ให้ปูนบาเหน็ จแก่สถาปนิก ผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่ อไม่ให้
สถาปนิกผูน้ นั้ สามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านีไ้ ด้อีก การกระทาในครั้งนัน้ ของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็ นที่มา
ของสมญานาม Ivan The Terrible หรื ออีวานมหาโหด นัน่ เอง ชม หอนาฬิ ก าซาวิ เออร์ (Saviour Clock
Tower) ตัง้ อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทามาจากทับทิม นา้ หนัก 20
ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิวนิสต์นามาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995 ชม ห้างสรรพสิ นค้าก มุ (Gum Department
Store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปั จจุบันเป็ นห้างสรรพสินค้าชั้นนา
จ าหน่า ยสิ น ค้าแบรนด์เนม เสื้ อ ผ้า เครื่ องส าอาง น้า หอม แบรนด์ดั ง ที่ มี ชื่อ เสี ย งที่ เป็ นรุ่น ล่ า สุด (New
Collection) ชม อน สุ รณ์สถานเลนิ น (Lenin Memorial) สร้างเพื่ อราลึกถึ งผูน้ าคอมมิวนิสต์คนแรกของ
รัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อท่านสิ้นใจในจัตรุ ัสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยังคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมที่นี่
ด้วยความสงบเพื่อชมร่างของบุรษุ ผูก้ ล้าในอดีต ซึ่งเปิ ดให้ประชาชนเข้าชมแม้ทา่ นจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปี
แล้วก็ตาม ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
น าท่ านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus Show) เป็นการแสดงของสัตว์แสนร ้ ู เช่น สนุ ัข ลิ ง นก
รวมทัง้ มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ หลังจากจบการ
แสดงท่านสามารถถ่ายรปู กับสัตว์ต่างๆ เพื่ อเป็นที่ ระลึกอีกด้วย ** กรณี ละครสัตว์งดการแสดง
ซึ่งบางกรณีงดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าบริการ
ส่วนนี้ให้ ท่านละ 10 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD) **
 ที่พกั Holiday Inn Lesnaya Hotel/ Izmailovo Gamma Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า

เมื องมอสโคว์ - จุดชมวิ ว สแปโรฮิ ลล์ - สถานี รถไฟใต้ดิน เมื องมอสโคว์ - ตึ ก หอส่งสัญ ญาณ
โทรทัศน์ Ostankino - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์
ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภ ูมิ กร ุงเทพฯ ประเทศไทย
(B/L/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิ ว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง
มอสโคว์ได้ทงั้ หมด ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็ นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็ น 1
ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สดุ ใน
โลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
มีจดุ เริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึน้ มาเป็ นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่นามา
ตกแต่ ง ภายในสถานี นั้ น เป็ นลั ก ษณะของงานศิ ล ปะที่ ส ร้า งขึ้ น เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง คุณ ความดี ข องวี ร บุ ร ุษ
(Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้ น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตา่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบ
โมเสก

กลางวัน

18.40

น.

วันที่เจ็ด
07.30 น.

จากนัน้ นาท่านสู่ ตึ กหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino ให้ท่านได้ชมวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซีย ใน
ขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่กระจายภาพออกอากาศ จากสถานีโทรทศันจ์ านวนมากไปยัง อาคาร บ้าน ต่างๆใน
รัสเซีย นาท่านเดินทางไปที่ จุดชมวิวของหอส่งสัญญาณเพื่อรอรับชมความบันเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์
สุดอลังการ หอส่งสัญญาณนี้โดดเด่นอยู่บนเส้นขอบฟ้าของมอสโควมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1967 และเป็ นหนึ่งใน
อาคารที่ ยืนอยู่ดว้ ยตัวเองที่สงู ที่สดุ ในโลก หอนี้เป็ นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitine แต่
ผูน้ าโซเวี ย ต Nikita Khruschev ได้ท าการปรั บ เปลี่ ย นไปอย่ างมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์ นี้ ท าให้
สถาปนิกผูน้ ี้ที่วางหมวกไว้ใต้กอ้ นหินที่ฐานหอ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้ าที่ ยืนที่ฐานเพื่อ
ชืน่ ชมความยิ่งใหญ่อนั น่าประทับใจของโครงการที่มตี น้ ทุนสูงถึง 65 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร ชั้น 7 th HEAVEN RESTAURANT พิ เศษ!! รับ ประทานมื้ อ
อาหารส ุดหร ูที่ ท่านจะได้สมั ผัสกับ บรรยากาศวิ วพาโนรามาของกร ุงมอสโคว์ระดับความสงู 328
M. ณ Ostankino Tower

นาท่านเดินทางสู่ ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ (Vegus Mega Store) อิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง อาทิเช่น
Boss, Calvin Klein, Esprit, Converse, Lacoste, Benetton หรื ออาจจะเป็ นสิ น ค้า ของฝากต่ างๆ ของประเทศ
รัสเซีย
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภ ูมิ กร ุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai
Airways เที่ยวบินที่ TG975 (เที่ยวบิ นตรง)
** ใช้เวลาบิ นประมาณ 10 ชัว่ โมง 30 นาที บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิ น **
ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภ ูมิ กร ุงเทพฯ ประเทศไทย
(-/-/-)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภ ูมิ กร ุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ

อัตราค่าบริการ
1

เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็ก
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
มีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
(เด็กอาย ุไม่เกิน 12 ปี) (เด็กอาย ุไม่เกิน 12 ปี)

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

ราคา
ไม่รวม
ตัว๋

16 – 22 ก ุมภาพันธ์ 2562

61,999

61,999

60,999

10,000

45,999

20 – 26 ก ุมภาพันธ์ 2562

62,999

62,999

61,999

10,000

46,999

13 – 19 มีนาคม 2562

62,999

62,999

61,999

10,000

46,999

16 – 22 มีนาคม 2562

63,999

63,999

62,999

10,000

47,999

20 – 26 มีนาคม 2562

64,999

64,999

63,999

10,000

48,999

23 – 29 มีนาคม 2562

64,999

64,999

63,999

10,000

48,999

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่น **
** อัตราค่าบริการ สาหรับเด็กอาย ุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
** หากท่านต้องออกตัว๋ ภายใน (เครือ่ งบิ น รถทัวร์ รถไฟ) กร ุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ท ุกครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็นต้องมีผเ้ ู ดินทางจานวน 20 ท่านขึ้นไปในแต่ละคณะ
กรณีที่มีผเ้ ู ดินทางไม่ถึงตามจานวนที่กาหนด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลง
อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้นเพื่อให้คณะได้ออกเดินทางตามความต้องการของผูเ้ ดินทาง) **
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณี ตอ้ งการ Upgrade เป็ นชั้นธุรกิจ
(Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเป็ นกรณีพิเศษ
 ค่าภาษีนา้ มัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิ น โดยสายการบิ น Thai Airways อนุญ าตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิน้ โดยมีนา้ หนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23
ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีหอ้ งพัก 3
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม
โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้ งการซื้อประกันเพิ่ม
เพื่อคุม้ ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สัง่ เพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์กอ่ นการใช้บริการทุกครั้ง)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
 ค่าทิ ปคนขับ รถ และ มัคค เุ ทศก์ทอ้ งถิ่ น 36 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลกู ค้า 1 ท่านตาม
ธรรมเนียม
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 21 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ล ูกค้า 1 ท่านตามธรรมเนียม
ค่ า ทิ ป คนขับ รถ มัค ค เุ ทศก์ท ้องถิ่ น และ หัวหน้าทัว ร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดิ น ทาง ตามธรรมเนี ย ม 57
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค านวณเป็นเงิ นไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถึ งเด็ กอาย ุ
มากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็ กอายไุ ม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
เงื่อนไขการจอง และ การชาระค่าบริการ
1. กร ุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดิ น ทาง พร้อมชาระเงิ น มัดจา ท่านละ 20,000 บาท
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนีภ้ ายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00
น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิ กอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับ ยอดเงินมัด จาตามเวลาที่ กาหนด และหากท่านมีค วาม
ประสงค์จ ะเดิ นทางในพี เรี ย ดเดิ ม ท่านจาเป็ นต้องเช็ ค ที่ ว่า งและท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ ง กรณี ที่ ค ณะเต็ ม มีคิ วรอ
(Waiting List) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลกู ค้ารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทารายการ
จองเข้ามาตามลาดับ เนือ่ งจากทุกพีเรียดทางบริษทั มีที่นงั ่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี ที่ท่านไม่ชาระเงิน หรือ
ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
ก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนมุ ตั ิวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทาให้ทางบริษทั ไม่ได้รับเงินตามเวลา
ที่กาหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์
นัน้ ๆ ทันที
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษท
ั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึง วันเสาร์ เวลา 8.00 น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่า
เป็ นวันหยุดทาการของทางบริษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง ขอให้ท่านที่มีรายชื่อในเอกสารการ
จองทาการแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษทั อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ ลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ ทางบริษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
2. กรณี ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน ขอให้ท่านที่ มีรายชื่อในเอกสารการจองทาการแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่
บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจประกอบ (กรณี
ด าเนินการแทนผูเ้ ดิ นทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรี ย กเก็ บ เงิน หลั กฐานการช าระเงินค่ าบริ การต่างๆทั้ง หมด
พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ ดินทาง สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นา
เงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือ่ นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ** กรณีวน
ั เดินทางตรงกับช่วงวันหย ุดนักขัต
ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน **
2.2 แจ้ง ยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดิ น ทาง เก็ บค่ าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณี ที่ มี ค่าใช้จ่ายตามจริง
มากกว่ากาหนด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทัง้ หมด **
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พัก เป็ นต้น **
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมด
ั จาหรือซื้อขาดแบบมีเงือ่ นไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทัง้ หมดไม่วา่ กรณีใดๆ
4. ส าหรั บอัต ราค่ าบริ การนี้ จาเป็ นต้องมีผเู้ ดิ นทางจานวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ล ะคณะ กรณี ที่ มีผ เู้ ดิ น ทางไม่ถึ ง ตาม
จานวนที่กาหนด ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น
เพื่ อให้คณะได้ออกเดินทางตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการ
เดิ น ทางส าหรั บ ประเทศที่ ไม่ มี วี ซ่ า และอย่ า งน้อ ย 21 วั น ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรั บ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยิ นดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีที่จะให้บริการและดาเนินการต่อไป
5. ในกรณีที่ลก
ู ค้าดาเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชาระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
ทัง้ หมด โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษท
ั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึง วันเสาร์ เวลา 8.00 น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นัน้ ๆ ถือว่า
เป็ นวันหยุดทาการของทางบริษทั
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ
1. เนื่อ งจากการวางแปลนห้อ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่า งกัน จึ ง อาจท าให้ห อ
้ งพั กแบบห้องเดี่ ย ว (Single) ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพั กแบบ 3 เตี ย งเดี่ ย ว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตี ย งใหญ่ กับ 1 เตี ย งพั บ เสริ ม หรื อ อาจมีค วามจ าเยป็ นต้องแยก
ห้องพัก เป็ น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึน้ จากนักท่องเที่ยว
2. โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนือ
่ งจากอยู่ในแถบที่มอี ณ
ุ หภูมติ า่
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน
้ มากและห้องพักในเมืองเต็ ม บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในรั ส เซี ย ที่ มีลัก ษณะเป็ นอาคารแบบดั้ง เดิ ม (Traditional Building) ห้องที่ เป็ นห้องเดี่ ย วอาจเป็ นห้อ งที่ มีข นาด
กะทัดรัด และไม่มีอา่ งอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่าง
กัน

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทัว่ ไป ที่ท่านควรทราบ
1. ทัวร์นส
ี้ าหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์นขี้ อสงวนสิทธิ์สาหรับผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนา้ ตาล / เลือดหมู) เท่านัน
้ กรณีที่ทา่ นถือ
หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีนา้ เงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม
คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาต
การใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผา่ นการอนุมตั ิของเคาน์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝัง่ ประเทศไทย
ขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณี ใดก็ ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์ในการไม่รับ ผิดชอบความผิดพลาดที่ จะ
เกิดขึน้ ในส่วนนี้
3. ทัวร์นเี้ ป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วน
หรือทัง้ หมดให้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม
4. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่รั บ ผิ ด ชอบค่ าเสี ย หายจากความผิด พลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่ ทา่ นไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่า
มาให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจาหรือส่วนที่เหลือทัง้ หมด
5. ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิ อากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้ ง นี้ ทางบริ ษัท จะค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่ มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้น
อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษทั เสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษีนา้ มัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทาให้ตน้ ทุนสูงขึน้
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั กากับเท่านัน้
นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุ วิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ
ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่ น เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย
ทางบริ ษัทจะรับผิดชอบคื นค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บ ริ ษัทยังไม่ได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริ ษัท หรือจะต้องชาระตาม
ข้อตกลงแก่ค่คู า้ ตามหลักปฏิบัติเท่านัน้
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภั ณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่ างสะดวก ณ จุด เอ็ กซ์เรย์ อนุญ าตให้ถื อได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดัง กล่าวมีข นาดบรรจุภัณ ฑ์
มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้
ของที่ มีลักษณะคล้ายกับ อาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มีดพก แหนบ อุป กรณ์ กีฬา จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้
คณะทัวร์นี้เป็ นการชาระค่าใช้จ่ายทั้ง หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริ ษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจาเป็ นต้องท่องเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ ๆ กรณีที่
ท่านไม่ตอ้ งการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยให้ได้ และอาจมีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม
ขึน้ ตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมดกับผูเ้ ดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณ์นขี้ นึ้ ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม

